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  مقدمة
  مـحيرَّـمحن الرَّـم اهلل الـبس

ّإن احلمد هللا, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور  
 له, ومن يضلل فال هادي َّأنفسنا ومن سيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل

ً اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبَّله, وأشهد أن ال إله إال ده ّ
 :ورسوله, أما بعد

ٌصوم رمضان فرض من فرَّفإن  ٌ, وركن من أركانه ائض اإلسالمَ ْ
تسع   ُّ, و صام النبيُته يف السنة الثانية من اهلجرةّكانت فرضي العظام,

ًرمضانات إمجاعا ٍ. 
َّوقد دل ِالسنة عىل فرضيتهُ الكتاب وَ ّ ُوأمجعت األمة عىل , ُ ّ ُ ركنيته ْ

ٌ وأن منكره كافر مرتد علوم من الدين بالرضورة,وأنه من امل, وجوب صيامهو ٌ َّ
 .عن اإلسالم

َيا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل : قال اهللا تعاىل         َ َ ِّ َ َ َِ ِ ُِ َ َُ َ ُُّ َ ُ ْ َ َُ َ َّْ ُ َ
ُالذين من قبلكم لعلكم تتقون ََّ َ ْ ُْ َُّ َ ََّ ْ َِ ِ ِ ]َقال تعاىل, و]١٨٣ :البقرة :َشهر رمض َ َ ُ ْ َان َ

ٍالذي أنزل فيه القرآن هد للناس وبينات ِ ِ َِ َّ ًِّ َْ َ ُ َِ ِّ ْ َُّ ُ َ ِ َمن ال ُ َد والفرقان فمن شهد ُـْهِّ َِ َ ََ ِْ َ ُ ْ َ
ْمنكم الشهر فليصمه َ َ ُُ ْ َ ْ َّ ُ ِ ]١٨٥:البقرة[. 



 MTM

َوعن ابن عمر           َ ُ ِ  قال رسول اهللا  :"ٍبني اإلسالم عىل مخس ْ َ ُ َ ُ :
ِ وأن حممدا رسول اهللا, وإقام الصالةِشهادة أن ال إله إال اهللا, ُ ً ِاء الزكاة, إيتو, َّ ِ

  .]أخرجه البخاري ومسلم[ "ِ, وصوم رمضانِّواحلج
ِ, إذ جاء جربيل عىل هيئة  الطويلويف حديث عمر بن اخلطاب            ُ

ُرجل يسأل النبي  ٍ ُ َ,َّاإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا, وأن... ":  وفيه َ َ ُ 
َرسول اهللا, وتقيم الصالة, وتؤيت الزكاة, وتصوم رمضان, وحتج البيت ًحممدا  َُّ ُ َ َ َ ََ َ ُ

ًإن استطعت إليه سبيال  ]أخرجه مسلم يف صحيحه[ "َ
ِوعن طلحة بن عبيد اهللا َ , أن أعرابيا جاء إىل رسول اهللا ً َّ 

َثائر الرأس فقال َ َّ ماذا فرض اهللا عيل من الصالة? أخربين! َيا رسول اهللا: ِ َ
َّالصلوات اخلمس إال": َفقال ِ ً أن تطوع شيئاُ َ َّ َّ ما فرض اهللاُ عيل أخربين: َفقال. "َّ َ

ًشهر رمضان إال أن تطوع شيئا": َ? فقالمن الصيام َ َّ َّ ّ َ َ ما فرض أخربين: َفقال. "ُ
َاهللاُ عيل من الزكاة? فقال ِ رشائع اإلسالمُفأخربه رسول اهللا : َّ : قال. َ

َوالذي أكرمك ال أت َ ًطوع شيئاَ ُ ْال أن و,َّ ًقص مما فرض اهللا عيل شيئاَ َُّ َ : فقال. ُ
َأفلح إن صدق": رسول اهللا  َ َ َ َ ْ َ, أو دخل اجلنة إن صدقَ ََ ََ َ َْ".  

 . ]أخرجه البخاري ومسلم[
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ًمن صام رمضان إيامنا ": َ قال عن النبي عن أيب هريرة  −١ َ َ

ُحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهاو ً, و من قام ليلة القدر إيامنا و اً ُحتسابا غفر له َ ً
 .]أخرجه البخاري ومسلم[ "ما تقدم من ذنبه

ْإذا جاء رمضان فتحت ": َ قالَّ أن رسول اهللا وعنه  −٢ َّ ُ َ َ
ِ اجلنة, وغلقت أبواب النارأبواب ُ ْ ََّ ّ ِ, وصفدتُ ّ أخرجه البخاري [ "ُ الشياطنيُ
 .]ومسلم

ُالصلوات اخلمس, ": َ قالعن رسول اهللا  وعنه  −٣ ْ َ
ِّواجلمعة إىل اجلمعة, ورمضان إىل رمضان, مكف ُ ِ ُ ُُ ِرات ما بينهن إذا اجتنبتُُ ُ َ ٌَّ ُ 

 .]أخرجه مسلم يف صحيحه, والرتمذي يف سننه[ ."ُالكبائر
َوعن كعب بن عجرة  −٤ ُُقال رسول اهللا : َ قال: 

َأحرضوا املنرب" ْ َ فحرضنا, فلام ارتقى درجة قال."ِ ً ْ  فلام ارتقى ."آمني": َ
 فلام ."آمني":  فلام ارتقى الدرجة الثالثة قال."آمني": قالالدرجة الثانية 

ُنزل قلنا َ اليوم شيئا ما كنّا نسمعه, قاللقد سمعنا منك! يا رسول اهللا  :َ ُ َ ْ َ ُ  َّإن": ً
َجربيل عرض يل فقال َ َ َ َبعد من : َ ُ َأدرك رمضانَ ُ فلم يغفر له, قلتَ ْ فلام . آمني: َُ

َرقيت الثانية قال َ َبعد م: ُ ُ ُن ذكرت عنده فلم يصل عليك, فقلتَ َِّ ُُ ْ فلام . آمني: ِ
َرقيت الثالثة قال َ ُبع: ُ ْد من أدرك أبويـَ َ ِه الكـَ ُرب عنده أو أحـِ ُدمها فلم يدخـَ ُ  اله ـَ
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  .  ], وصححه األلباين الذهبيأخرجه احلاكم, وصححه, ووافقه[ "آمني: ُ, قلتَةـَّنَاجل
ُتاكم شهر أ ": قال رسول اهللا : َ قالوعن أيب هريرة  −٥ ُ

ٌرمضان, شهر مبارك ُ, فرض اهللا عليكم صيامه, تفتح فيه أبواب السامء, ٌ ُّ َُ َ َ
ٌوتغلق فيه أبواب اجلحيم, وتغل فيه مردة الشياطني, هللا فيه ليلة خري من ألف  ٌ َ َ َ ُّ ََ ُْ ُُ

َهر, من حرمش ِ َ خريها فقد حرمٍُ ُ  .]أخرجه أمحد والنسائي وصححه األلباين[ "َ
ِّوعن عمرو بن مرة اجلهني  −٦ ُ َّ ٌَُجاء رجل إىل النبي :   قال َ 

ْأرأيت إن شهدت أن! َيا رسول اهللا: َفقال ُّ َْ  اهللا, ُك رسولَّ ال إله إال اهللا , وأنْ
َّصلَو ُ اخلمس, و أديت الزكاة, و صمت رمضان وقُتْيَ ُ َُ ّمته, فممن أنا? قالّ ُْ ُ :
ْار, وابن خزيمة وابن حبان يف صحيحيهام, َّأخرجه البز[ "ّمن الصديقني و الشهداء"

 .]وصححه األلباين
َوعن عرفجة  −٧ ََ ْ َعدنا  عتبة بن فرقد, فتذاكرنا شهر رمضان: َقالَ َ ََ ْ َ ٍ َ ُ ُْ ,

ُا تذكرون? قلنام: َفقال َشهر رمضان, قال: َ َ ْ َسمعت رسول اهللا : َ ُيقول ُ :
ُتفتح فيه أبواب اجلنة, وتغلق فيه أبواب النار, وتغل فيه الشياطني, وينادي " ُ ُّ ََ ُ ُ ُِ ُ ُ

ٍمناد كل ليلة ٍَّ ُيا باغي اخلري هل: ُ َ ِ ْم, ويا باغي الرش أقرصَ ِِّ َّ َ أخرجه أمحد والنسائي, [ "َّ
 .]وصححه األلباين
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َقال اإلمام احلافظ ابن خزيمة ُُ ُ ٣/١٨٨ ( يف صحيحه:( 
َّباب ذكر البيان أن النبي " ُ ُوصفدت الشياطني": إنام أراد بقوله ْ َ ِّ ُ" 

ُ اجلن منهمَمردة ِّ ُ ال مجيع الشياطني, إذ اسم الشيطان قد يقع عىل بعضهم, ,ِ ُ
ِوذكر دعاء امللك يف رمضان إىل  َ ِاخلريات, و التقصري عن السيئاتُ ِ, مع الدليل ِ

ِعىل أن أبواب اجلنَا ُن إذا فتحت َّ ٌمل يغلق منها بابِ ٌ, وال يفتح باب من أبواب ُ ُ ُ
ُالنريان إذا أغلقت يف شهر رمضان ِ . 

ُثنا حممد بن العالء بن كريب, ثنا أبو بكر بن عياش, عن األعمش  ُ
ُإذا كان أول ليلة من " :قال رسول اهللا : عن أيب صالح عن أيب هريرة قال َّ

ِّفدت الشياطني مردة اجلنُرمضان ص َُ َ َ ُ ِّ, وغلّ ُقت أبوابُ ْ ْ فلم يفتح منها  النارَ ُ
ٌباب , وفتحت أبواب اجلنان, فلم يغلق منها باب ٌُ ِ ِ يا باغي اخلري : ٍ, وناد منادُ
ُأقبل, ويا باغي الرش أقرص, وهللاِ عتقاء من النار ُ ْ ِِّ ْ َّ َ ْ ِ  . اهـ "َ
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َعن أيب أمامة  َسمعت رسول اهللا : َ قالِّالباهيل ُ ُْبينا ": ُ يقول َ
َّأنا نائم أتاين رجالن فأخذا بضبعي ٌَ ْ َ ً, فأتيا يب جبال وعرا, فقاالِ ِ َ ُاصعد, فقلت : ً ْ َ

َإين ال أطيقه, فقال ُ ِإنا سنسهله لك, فصعدت حتى إذا كنت يف سواء اجلبل, : ُ ُ ُّ َُ ُ ِّ َ َ
ِهذا عواء أهل النار, ث: ُوات? قالواما هذه األص: ُقلت ٍإذا بأصوات شديدة, ُ م ُ

ًشققة أشداقهم, تسيل أشداقهم دما, بعراقيبهم, مٍانطلق يب فإذا بقوم معلقني  ُ ُ ٌُ
ِالذين يفطرون قبل حتلة صومهم: من هؤالء? قال: ُقلت: قال َّ َ أخرجه [ "ُ

 .]احلاكم, وابن خزيمة, وابن حبان, وغريهم, وأورده األلباين يف السلسلة الصحيحة
َّبضبعي :قوله َ ْ َ ُالضبع ;ِ ْ ِ, وسط العضد بسكون الباء:َّ ُ َ َُ  ما هو: قيلو, َ
 .])٣/٧٣(النهاية يف غريب احلديث و األثر البن األثري [ .حتت اإلبط
ُالعرقوبو َهو الوتر ا: ُْ لذي خلف الكعبني من مفصل القدم َ

ِ, من ذوات األربعالساقو ِ, و هو من اإلنسان فويق العقبَ ِ َ ْ ََ  يف غريب لنهايةا[ .ُ
 .])٣/٢٢١( البن األثري احلديث و األثر
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ال يصح بدوهنا, وهذه ً أن للصوم أركانا −   وفقك اهللا لطاعته−اعلم 
 :األركان هي
ُالنية: ًأوال ّ.  
ِهي جمرد قصد اليشء أو إرادتهو ُ َّ َ ُ, وهذا حمله القلب يف كل العبادات, ُ ُّ َ َ

ٍظ بنية أية عبادة; ملا يف ذلك من إحداث يف الدين, واستدرُفال يرشع التلف ٍك اِِ
ٍعىل الرشع املطهر, وخمالفة رصحية هلدي النبي  ٍ ّ يف العبادة, وقد أخرج 

من ":  قال رسول اهللا : قالت  يف صحيحيهام عن عائشة ِالشيخان
ٌّليس منه فهو رد أحدث يف أمرنا هذا ما ََ". 

َّفإن ... ": كان يقول يف خطبته َّنهأ   عن النبي وعن جابر 
َّخري احلديث كتاب اهللاِ وخري اهلدي هدي حممد, ورش األمور حمدثاهتا, وكل  ُ ُ َّ َ ََ ُ ُ

ٌحمدثة بدعة, وكل بدعة ضاللة ٌَّ ُ  .]أخرجه مسلم يف صحيحه[ "ٍ
 هبا والبد يف نية العبادة أن تكون خالصة هللا سبحانه وتعاىل, ال يراد

ًمغنام, أو جاها,  أو غري ذلك من عرض الدنيا, و رياسة, أو حممدة وثناء, أً
 وحبط, ٌنية فاسدة غري صاحلة وال خالصة بطلفإذا داخل العبادة أو العمل 

 ألنه أرشك ;; بل عليه اإلثم والوزر فيه, وال أجر لصاحبهًوكان هباء منثورا
َوما : يقول تعاىل .ًمع اهللا غريه فيام ال جيوز أن يكون إال خالصا له سبحانه َ
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ُأمروا ِ ُ إال ليعبدوا اهللاَُ ُ ْ َ ِ َّ لصني له الدين حنفاء ِ َخمُ َ ُِّ َ ُ َ َ ِ ِ ْ ]واآليات يف هذا .]٥:البينة 
 .املعنى كثرية

إنام األعامل بالنيات, ": قال رسول اهللا :  قالوعن عمر 
أخرجه البخاري ومسلم[ "ٍوإنام لكل امرئ ما نو[. 

 : بركنية نية الصوم شيئانواملقصود
 .اإلخالص كام تقدم: األول
متييز العبادة عن غريها, فينوي صيام الفريضة من رمضان, : الثاين

 ., أو كفارة, أو نذروليس صوم تطوع, أو قضاء
ُ تبييت النية من ُ أنه يشرتط يف صوم الفريضة−  أخي املسلم −واعلم  ْ َ
َّأن تكون نية الصيام كل: الليل, بمعنى ً يوم مبيتة قبل طلوع اُ َّ ّلفجر, وقد دل ُ َ

من مل ": قال رسول اهللا : قالت َعىل هذا االشرتاط حديث حفصة 
ِجيمع ِ ْ أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه, وأبو داود يف [ "َ الصيام قبل الفجر فال صيام لهُ

 .] وصححه األلباين,سننه, وغريمها
 :)٤/٥٠٨ ("نيل األوطار" يف قال اإلمام الشوكاين

َّواحلاصل أن" ُّ نكرة يف سياق النفي, فيعم كل صيام, ) صيامال( قوله ُ ُ ٌ
َّوال خيرج عنه إال ما قام الدليل عىل أنه ال يشرتط فيه التبييت, والظاهر أن ُ ُ ُ ُ 

ٌالنفي متوجه إىل الصحة; ألهنا أقرب املجازين إىل الذات, أو متوجه إىل نفي 
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  الالذات الرشعية, فيصلح احلديث لالستدالل به عىل عدم صحة صوم من
َّيبيت النية إال ما خص ُّ  . اهـ"ُ

 ليس عىل عمومه, بل هو – حديث حفصة –وهذا احلديث : ُقلت
ٌخمصوص بصيام الفريضة دون التطوع, فصيام التطوع األمر فيه واسع,  ّ ُّ َ

َفيجوز ملن مل يبيت نيت ّ َّدل عليه َمن الليل أن ينوي ذلك من النهار, ُه فيه ّ َ
هل ! يا عائشة":  ذات يومسول اهللا َقال يل ر: قالت حديث عائشة 
ُفقلت يا رسول اهللا:  قالت"عندكم يشء? فإين ": قال. ٌما عندنا يشء! ُ

 . ]أخرجه مسلم, وأبو داود, والرتمذي[ "ٌصائم
 :)٣٣/٧٣٠باب /الصومكتاب /٢/١٧٩( يف سننه ُقال اإلمام الرتمذي

َوأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه  بعدما أصبح," َ ٌ َ ُ ُوهو قول  َ
 ."الشافعي وأمحد وإسحاق
 يف رشحه عىل صحيح  نسبته إىل مجهور أهل العلموحكى النووي

 ).١١٥٤ح/٤/٤٨٧(مسلم 
ِوأما ما يرد عىل حديث عائشة من احتامل إرادة النبي َ ُ  الفطر َ

ِلكونه ضعف عن الصوم, وكان قد نو الصوم من الليل فأراد الفطر  َ ُ َ
ٌللضعف, فهو تكلف بعيد, ٌ ُ واحتامل ضعيف, وتأول فاسد ال يصلح أن ُّ ٌُّ ٌ ٌٌ

ًيكون صارفا للحديث عن معناه املتبادر َ. 
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ًحدد للنية يف التطوع وقتا وَومن أهل العلم من  َ َهو قبل الزوال, ََّ ْ َ
ُومنهم من جوز ذلك قبل الزوال وبعده, قال النووي يف تبويبه عىل صحيح  َّ ََ

افلة بنية من النهار قبل النُباب جواز صوم (: )١١٥٤ح/٣٢باب  (مسلم
 .)الزوال

ًخيطئ من يظن أن نية واحدة من أول شهر رمضان تكفي : ٌتنبيه ًُ ّ َ َُّ ُّ ُ
ّللشهر كله : قالتحيث   املتقدم ٌ, وهذا خمالف ملنطوق حديث حفصةُ

َمن مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له": قال رسول اهللا  ِ ِ ْ فيه وهذا  ."ُ
 .ٍوم من الليلاشرتاط النية لكل ي

َقال احلافظ اإلمام ابن خزيمة ُْ َ ُ ُ : 
ٍباب إجياب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم, خالف " ُ ُ

ٌقول من زعم أن نية واحدة يف وقت واحد جلميع الشهر جائز ٍ ٍ صحيح ابن  ["ً
َ يف الباب حديث عمر  ثم أورد .)١٩٣٤ح/٤٧باب /٣/٢١٢(خزيمة  َ 
 .يف النية

 : الثاين من أركان الصومُالركن
.  غروب الشمسّاإلمساك عن املفطرات مجيعها من طلوع الفجر إىل

َّدل عليه قوله تعاىل  َ : ٌأحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسآئكم هن لباس َ َّ ُ ِِّ ِ ِ ِْ َ َّ َ ْ ُْ َُ ِ ُ ََ ِ َ َ َ َّ ُ
ْلكم وأنتم ُْ َ َ ُ َ لباس هلن علم اهللاَُّ ِ َِ َّ ٌ ْأنكم كنتم ختتا ََُّ َ ْ ُْ ُ ُ َّ َنون أنفسكم فتاب عليكم وعفا َ َُ َ َ َْ ْ ْ َُ ُ َُ َ َ َ َ



 MQSM

َّعنكم فاآلن بارشوهن ُ َ َُ ِ َ َ ْ َ وابتغوا ما كتب اهللاُُ ْ ََ ََ َ ْ َلكم وكلوا وارشبوا حتى يتبني  ُ َّ َ َْ َ ُ َ ََ َّ ْ ْ َْ ُ َُ ُ
ُلكم ُ ْ اخليط األبيض من الَ َ ِْ ُ َ َْ ُ َيط األسود من الفجر ثم أمتوا الصيام إىلَـخَْ ِ َ َ َّ ْ ِّْ ْ َ َْ ُُّ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ْ الليلَ َّ 

 .]١٨٧:البقرة[
ُّفجعل سبحانه جلواز األكل و الرشب غاية, وهي طلوع الفجر بتبني  ً َ َ

ُاخليط األبيض من اخليط األسود منه, ويراد  ُ بياض النهار وسواد الليل, ثم بهِ
 .ُإىل أوله بالغروب: ِساك وإمتام الصيام إىل الليل أيباإلم َأمر سبحانه

: َ قالٍيحيهام عن عدي بن حاتم يف صح ْوقد أخرج الشيخان
ْحتى يتبني لكم ال: ملا نزلت َُ َّ َُ َ َ ََ ْخيط األبيض من الـَّ َ ِْ ُ َ َْ ُ ِخيط األسودـَ َِ ْ َْ َ    ُعمدت ْ َ َ
َ وإىل عقال أبيض,َأسود ]حبل: أي[ ٍإىل عقال  ,ُ جعلتها حتت وساديت,ٍ

ُفجعلت أنظر يف الليل فال يستبني يل, فغدوت عىل رسول اهللا ُْ َ َ َ ُُ ِ ُ   فذكرت ,ُ ْ
 ."رُإنام ذلك سواد الليل و بياض النها": َله ذلك فقال

ْأنزلت": َ قالوعن سهل بن سعد  ُ ُوكلوا وارشبو َ ََ ْ ْ ُ َا حتى يتبني ُ َّ ََ ََ َّ ْ
ْلكم ال َُ َيط األبيض من َـخُ ِْ ُ َ َْ ِخيطـْالُ ْ ِ األسودَ َ ْ َومل ينزل  ِمن الفجر ْ ََ ْ ِ فكان ,

َرجال إذا أرادوا الصوم,  َربط أحدهم يف رجله اخليط األبيض واخليط ٌ َ ُ
ُاألسود, ومل يزل يأكل حتى يتبني له رؤيتهام, فأنزل اهللا بعد  ُْ َ َ ُِّمن الفجر ْ ََ ْ ِ 

 . ]أخرجه البخاري ومسلم[ "رَفعلموا أنه إنام يعني الليل والنها
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ُكان أصحاب حممد " :ٍوعن الرباء بن عازب  َ إذا كان 
َالرجل صائام فحرض َ ُإلفطار فنام قبل أن يفطر اً َ حتى ُ, مل يأكل ليلته و يومه ُ

ً قيس بن رصمة األنصاري كان صائامَّ, و إنُيميس َّ َ ََ ْ ُ فلام حرض اإلفطار أتى ,ِ
ٌدك طعام? قالتأعن: َامرأته فقال هلا ُال, ولكن أنطلق فأطلب لك, وكان : ِ ُ

ُيومه يعمل, فغلبته عيناه, فجاء ُ َْ َ َُ ُته امرأته, فلامَ ُُ ُ رأته قالتْ ًخيبة لك, فلام : ْ َ
ُانتصف النهار غيش عليه َّأحل :  فنزلت هذه اآلية , فذكر ذلك للنبي ُ ِ ُ

ْلكم ليلة الصيام الرفث إىل نسآئكم َ َّ َ ْ ُْ ُِ ِ َ ِ ُ ََ ِ ِّ َ َ ًَفرحوا هبا فرحا شديدا , و نزلت ف ً :
 ُوكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم َّ َُ َ َُ َ َ ُ َ ََ َّ ْ ْ َْ ْيط األبَـخْالُ َ ُ ْيض من الْ َ ِ ُ ِخيط األسودـَ َِ ْ َْ َ  
 . ]أخرجه البخاري يف صحيحه[

َملا نزل صوم رمضان كانوا ال يقربون النساء رمضان ": وعنه  ُْ َ َ
ٌكله, وكان رجال خيونون أنفسهم, فأنزل اهللاُ َُّ ُ :َُعلم اهللا ِ َ أنكم كنتم ختتانون َ ُ ُ َّْ َ ْ ُْ ُ َ

ْأنفسكم فتاب عليكم ْ ْ َُ َُ َ َ َ َ ُ َ  ]بخاري يف صحيحهأخرجه ال[. 
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@Žâì–Ûa@ŽáèîÜÇ@Žk¯@åíˆÛa@ @
 أو أنثى, ٍذكر −, ٍأمجع أهل العلم عىل وجوب الصيام عىل كل مسلم

ٍ صحيح, مقيم,ٍ, عاقلٍبالغ ٍ. 
ُفال جيب الصوم عىل الكافر, بل ال يصح  منه وال يقبل, وإن كان  ُْ ُّ َ ِ ُ

َحماسبا عىل تركه له وسائر َما :  لقوله تعاىل;راجح فروع الرشيعة عىل الً
َسلككم يف سقر َ ْ ََ ِ ُ َ ْقالوا مل نك من ال, َ َُ ِ ُ َ ْ َ َمصلنيـَ ِّ َ َومل نك نطعم املسكني, ُ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُ َُ ْ َ َّوكنا , َ ُ َ
ْنخوض مع ال َ َ ُ َخائضنيـَُ ِ ِ ِوكنا نكذب بيوم الدين, َ ِّ َِّ ْ ُ ََ ِ ِّ َ ُ ُحتى أتانا اليقني, ُ ِ َ ْ َ َ ََّ َفام , َ َ

َّتنفعهم شفاعة الش ُ َ َُ ََ ْ ُ َافعنيَ ِ ِ ]٤٦−٤٢:املدثر[ 
ُوأما املجنون والصبي فال جيب عليهام الصوم; لقوله  ُُّ :" ُرفع

 حتى حيتلم, وعن ِّعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي: القلم عن ثالثة
  .]رواه أمحد, وأبو داود, وصححه األلباين[ "املجنون حتى يعقل

ُوال جيب الصوم عىل املريض واملسافر; لقوله ت ُفمن كان منكم  :عاىلُ ِ َ َ َ َ
َمريضا أو عىل سفر فعدة من أيام أخر َّ ِّ َ ََّ َُّ َ ٍَ ْ َ ٌْ ِ َ ٍ َِ َ ً ]وال عىل احلائض  ,]١٨٤:البقرة

ُوالنُّفساء, بل حيرم عليهام الصوم ُ ُ ْ َ ِ ْ, وإن وقع منهام مل جيزءهاً إمجاعاَ ِْ  حلديث أيب ;ُ
ِّسعيد اخلدري  ُْ ُخرج رسول اهللا : قال َفطر إىل َ يف أضحى أو ٍ ْ ِ

َاملصىل, فمر عىل النساء فقال َّ ّ َيا معرش النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر ": ُ َّ َُ ُ َّ َُ ْ
َ فقلن."ِأهل النار ْ َ وتكفرن العشري, ,َعنَّتكثرن الل": وبم يا رسول اهللا? قال :ُ َ ْ ُ
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َّما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن ّ َُ ُ ِ ٍِ ُ" 
َقلن ُا نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهللا? قالوم: ُ َأليس شهادة املرأة مثل ": ُ ِ ُ َ

َقلن "نصف شهادة الرجل? َ أليس إذا فذلك من نقصان علقها,": قال بىل,:ُ
ّحاضت مل تصل و ُ ْ ْمل تصم?َ ُ  "فذلك من نقصان دينها": بىل, قال: ُ قلن"َ

 ]أخرجه البخاري ومسلم[
ğ–Ûa@Žâžìfl•@ @

َيس بواجب, ولكن جيب عىل وليه أن يعوده لف الصبي ُصومأما  ّ ّ َ ُِ ِ
ُويدربه عىل هذه العبادة العظيمة منذ الصغر, وهذا من لوازم املسؤولية  ُ َ ّ
ًالعظيمة, واملهمة اجلسيمة التي أوجبها اهللا عىل الوالدين وخصوصا اآلباء 

ُيا أهيا الذين آمنوا قوا أنف :ًمنهم, انطالقا من قوله تعاىل َ َُ ُ َ ََ ِ َّ َ ًسكم وأهليكم ناراُّ َ ُ ُْ ْ َِ ْ ََ 
اعملوا بطاعة اهللا, واتقوا : يف معنى اآلية ُقال ابن عباس. ]٦:التحريم[

ُمعايص اهللا, ومروا أهليك ُم بالذكر ينجيكم اهللا من النارَ ُقوا :  وقال جماهد.ُ
ًأنفسكم وأهليكم نارا َ ُ ُْ ْ َِ ْ ََ َُاهللاتقوا اهللا, وأوصوا: , قال ل  وقا.  أهليكم بتقو

َيأمرهم بطاعة اهللا, وينهاهم عن معصية اهللا, وأن يقوم عليهم بأمر اهللا, : قتادة
َويأمرهم به, و يساعدهم عليه, فإذا رأيت معصية قدعتهم َ ً كففتهم, : أي[ ُ

 من سورة ٦وانظر تفسري ابن كثري عند اآلية [.  وزجرهتم عنها,عنها ]ومنعتهم
 . ]التحريم
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َوعن ابن عمر  َ ُ َِّلنبي , أنه سمع اٍكلكم راع ": ُ يقول
ٍومسئول عن رعيته, فاإلمام راع وهو مسئول عن رعيته, والرجل يف أهله راع  ٍُ ُ ُ
ٌوهو مسئول عن رعيته, واملرأة يف بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن  ُ

فسمعت :  قال"ٍرعيتها, واخلادم يف مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته
ُ وأحسب هؤالء من رسول اهللا  ٍوالرجل يف مال أبيه راع ":  قالالنبي ِ ُ

أخرجه [ "ٍوهو مسئول عن رعيته, فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
  ]البخاري ومسلم

َّسمعت النبي : َ قالوعن معقل بن يسار  ُما من ": ُ يقول
ٍعبد اسرتعاه اهللا رعية فلم حيطها بنصيحة إال مل جيد رائحة اجلنة ٍْ ُ َ ً أخرجه [ "ُ

 .  ]مسلمالبخاري و
ٌإن اهللاَ سائل ": قال رسول اهللا :  قالوعن أنس بن مالك 

َّكل را َع عام اسرتعاه حفظ أم ضيعُ َُّ َ َ َ? حتى يسأل الرجل عن أهل بيتهٍ ُ َ َ أخرجه [ "َ
 ])١٦٣٦ (ابن حبان يف صحيحه, وأورده األلباين يف السلسلة الصحيحة

ّوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, أن النبي  َُمروا " :َل قا
ُأوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني, وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش  ِ ْ

 .]أخرجه أبو داود والرتمذي وصححه األلباين[ "ّسنني, وفرقوا بينهم يف املضاجع
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ٌه توجيهات تربوية للبيت املسلمفهذ ُ, كي يرتبى النشأ فيه عىل ٌ
ّالقوامون عىل البيوت من اآلباء ال فليتق اهللاَ أالعقيدة والعبادة والفضائل, 

ُواألمهات, فيقوموا بام افرتضه اهللا عليهم من مسئولية ورعاية, وليعلم اآلباء  َ ْ َ ِ
َّواألمهات أن ُ الطفل يف مدارج صباه, يتعلم ما يكون عليه أبواه, فهام اُ ُ لقدوة َ

ًأثرا َّبأقواهلام, ويتأثر بسلوكهام, وإن للوالدين له يتأسى بأفعاهلام, ويقتدي 
ُعظيام يف نشوء الولد واستقامته, يوضحه قول النبي  ّ ً :" ما من مولود إال

أخرجه البخاري [ "ّ أو يمجسانه,ّ أو ينرصانه,ّيولد عىل الفطرة, فأبواه هيودانه
 . ]ومسلم

ُ يصومون صبياهنموقد كان أصحاب رسول اهللا  َ ُادوه,  ليعت;ّ ُ
ِّلربي, فعن اُ عليه منذ الصغروينشئوا َ ٍع بنت معوذ قالتُّ َِّ ُ ُ  َأرسل النبي ": ِ

ُمن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه, و: ُ قر األنصارغداة عاشوراء إىل ْمن ً َ
ْأصبح صائام فليصم, قالت ُ َ ُفكنّا نصومه بعد ونصوم صبياننا, ونجعل اللعبة : ً ُ ّ ْ َُ ُ

ُمن العهن, فإذا بكى أحدهم عىل الطعام أعطيناه ذاك, حتى يكون عند  ِْ ِ
 .]أخرجه البخاري ومسلم[ "فطاراإل

 ):١١٣٦ح/٤/٤٦٩ ("رشح صحيح مسلم" يف  قال النووي
ُويف هذا احلديث مترين الصبيان عىل الطاعات, وتعويدهم ( ُ

م َّوقد روي عن عروة أهن: فني, قال القايضَّولكنهم ليسوا مكلالعبادات, 
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: حالصحيٌمتى أطاقوا الصوم وجب عليهم, وهذا غلط مردود باحلديث 
 . اهـ) "يبلغ":  ويف رواية "عن الصبي حتى حيتلم: رفع القلم عن ثالثة"

 :)١٩٦٠ح/٤/٢٨٦(يف فتح الباري وقال احلافظ ابن حجر 
ُهل يرشع أم ال: أي) باب صوم الصبيان: (قوله" ? واجلمهور عىل ُ

ُأنه ال جيب عىل من دون البلوغ, واستحب مجاعة من السلف منهم ابن َّ ْ َُ َ 
رون به للتمرين عليه إذا أهنم يؤم: هري, وقال به الشافعيسريين والز

 ."...ُأطاقوه
æbšß‰@¿@ŠİÐÛa@á@‹ì¯@åíˆÛa@ @

ٍ أن اإلسالم دين يرس, جاء −و فقنا اهللا و إياك لطاعته  −اعلم  ْ َُ ُ َّ
ُلريفع احلرج عن الناس, فمتى كان احلرج كان التيسري وا ِ ُ ُلتخفيف, َ

ِير: ًانطالقا من قوله تعاىل َ بكم اليرس اهللاُُيدُ ْ ُ ُْ ُ ِ ] وقوله]١٨٥البقرة  : َوما َ
ٍجعل عليكم يف الدين من حرج َ ْ َْ ْ َ َ َِ ِ ِّ ِ ُ َ َ ]ِويظهر ذلك جليا يف الصوم,  ,]٧٨:احلج ً ُ َ

َّإذ أن ّ أصنافا من الناس ال يطيقون الصوم لعذر قاهر, فرخص هلَ ٍ ُ م الرشع ً
 :يف الفطر, وهؤالء قسامن

ُيرخص: ُالقسم األول  ّ  : هلم يف الفطر و جتب عليهم الفدية, وهم ُ
  . الفاينُالشيخ الكبري −١
  . اهلرمةُاملرأة العجوز −٢
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ُ املريض الذي ال يرجى برؤه−٣ ُُ ُ.  
ّ الرزق غري ً الذين ال جيدون متسعا من,ّأصحاب األعامل الشاقة −٤

  .ما يزاولنه من أعامل
 .يفطرون فيهٌوالفدية هي إطعام مسكني عن كل يوم 

ُوعىل الذين يطيقونه فدية طعام : ُوحجة ذلك قوله تعاىل َ َُ ُ َ َ ََ ٌ ُْ ِ ِ َِ َّ ٍمسكنيَ ِ ِْ 
 ]١٨٤:البقرة[

ُّوقد أخرج البخاري يف صحيحه َ سمع ابن ,َعن عطاء )٤٥٠٥ (َ
ٍوعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني: ُيقرأ  عباس  ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ُ َ َ ََ ٌ ُْ َ َّ َ  قال ابن
ُو الشيخ الكبري, واملرأة الكبرية, ال يستطيعان ليست بمنسوخة, ه": عباس ُ

ًأن يصوما, ليطعامن مكان كل يوم مسكينا ُ". 
ُوقد ورد ما يعارض ذلك , يف تفسري قوله تعاىل  َ : ُفمن شهد منكم َُ ِ َ ِ َ َ

ْالشهر فليصمه َ َُ ْ َ ْ َّ ]١٨٥:البقرة[ 
ُوعىل الذين يطيق ملا نزلت" : قالِفعن سلمة بن األكوع  ِ ُِ َ َ ََّ ُونه َ َ

ٍفدية طعام مسكني ِ ِ ِْ ُ ََ َ ٌ ْ   ُكان من أراد أن يفطر ويفتدي, حتى نزلت اآلية التي
ْفنسختها بعدها  ]أخرجه البخاري ومسلم[ "َ

ٍفدية طعام مسكني ه قرأَّأن  وعن ابن عمر ِ ِ ِْ ُ ََ َ ٌ ْ هي " :قال
 .]أخرجه البخاري[ "منسوخة
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وجه القولني واملراد بالنسخ هنا, : وقد وضح احلافظ ابن كثري 
 :املتعارضني يف اآلية بقوله

ُفحاصل األمر أن النسخ ثابت يف حق الصحيح املقيم بإجياب " ٌ َّ ِ ُ
ُ فمن شهد منكم الشهر فليصمه: الصيام عليه, لقوله  ُْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َّ ُ ِ َ ِ, وأما الشيخ  الفاين ُ

ُاهلرم الذي ال يستطيع الصيام, فله أن يفطر وال قضاء عليه; ألنه ل َُ ُ ِ يست له َ
َحال يصري إليها يتمكن فيها من القضاء, ولكن هل جيب عليه إذا أفطر أن  ُ ُ ٌ

ٍيطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة?  َ ِ ً ال : أحدمها : فيه قوالن للعلامءُ
ّجيب عليه إطعام; ألنه ضعيف لسنّه فلم جيب عليه فدية كالصبي; ألن اهللا ال  ٌ ٌ ُ

وهو الصحيح : ويل الشافعي, والثاين, وهو أحد قًيكلف نفسا إال وسعها
ُوعليه أكثر العلامء, أنه جيب عليه فدية عن كل يوم كام فرسه ابن عباس وغريه  ُ ُّ ٍُ َّ َ

َوعىل الذين يطيقونهمن السلف عىل قراءة من قرأ  ُ ِ ُِ َ َ ََّ َُ ّيتجشمونه كام قال :  أي
َّه, وهو اختيار البخاري فإنابن مسعود وغري لكبري إذا مل وأما الشيخ ا: ه قالُ

ًيطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كرب عاما أو عامني عن كل يوم مسكينا  ً ُ َ ٌ ُ
َخبزا وحلام وأفطر َ  ] من سورة البقرة١٨٤تفسري ابن كثري عند اآلية [ . اهـ"ًً

 :, قال  حديث معاذ يف بيان أحوال الصيامًويزيده وضوحا
ُوأما أحوال الصيام, فإن رسول اهللا " َينة, فجعل يصوم من كل  قدم املد

َ فرض عليه الصيام, فأنزل َّشهر ثالثة أيام, وصيام يوم عاشوراء, ثم إن اهللا
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ُيا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم: اهللا ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ِّ َ َ ََ َّْ َ ََّ ُ َ َُ َ ُُّ َ ُ ْ َ َُ َ 
َوعىل الذين يطيقونه فديإىل هذه اآلية  ُْ ِ ِ ُِ َ َ ََ ُ َّ ٍة طعام مسكنيَ ِ ِْ ُ َ َ ٌ ,فكان من شاء صام 

ُ إن اهللا أنزل اآلية األخرًومن شاء أطعم مسكينا, فأجز ذلك عنه, ثم َ َّ ِ :
للناس ِشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هد َّ ًِّ ْ َُّ َُ َْ َ َ ُُ ِ ِ َِ ِ ُ َ ْ َإىل قوله تعاىل  :َفمن َ 

ُشهد منكم الشهر فليصمه ُْ َ َ ُْ َ َْ َّ ُ ِ َ ِّيامه عىل املقيم الصحيح, ورخص  فأثبت اهللا ص َ ِ ِ ُ
ُفيه للمريض و للمسافر, وثبت اإلطعام للكبري الذي ال يستطيع الصيام 

ِفهذان حوالن  ْ أخرجه أمحد, وأبو داود, واحلاكم وصححه, ووافقه الذهبي, [ "...َ
 .]وصححه األلباين

َرخص للشيخ الكبري ": يف تفسري اآلية  وقال ابن عباس ّ ُ
ُة يف ذلك ومها يطيقان الصوم أن يفطراوالعجوز الكبري  َّ إن شاءا, ويطعام كلُ

ُيوم مسكينا, و ال قضاء عليهام, ثم نسخ ذلك يف هذه اآلية ً : َفمن شهد ِ َ ََ
ُمنكم الشهر فليصمه ُْ َ َ ُْ َ ْ َّ ُ ِ  وثبت للشيخ الكبري والعجوز الكبرية إذا كانا ال

 "ُ وأطعمتا كل يوم مسكيناُيطيقان الصوم, واحلبىل واملرضع إذا خافتا أفطرتا
  .]أخرجه ابن جرير يف تفسريه, وغريه وصححه األلباين يف إرواء الغليل[

òí†ÐÛa@Ž‰ž†Ó@ @
 الصحيح يف هذه املسألة ّمل يأت يف السنة ما يدل عىل التقدير, ولكن

ً طعاما مشبعاٍإطعام مسكنيهو  ّإن قدر الفدية: أن يقال يفطر فيه  عن كل يوم ً
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أنه " ٍعن أنس كام صح  من طعام أهل البلد, لفدية,من جتب عليه ا
ٍضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من ثريد ً ً ِ َ ُ  "ً ودعا ثالثني مسكينا فأشبعهم,َ

 .]أخرجه الدارقطني, وعبد الرزاق يف املصنف, وسنده صحيح[
@Ýßb§a@ŠİčÏ@áØyÉč™žŠ½a@ë@ @

طرت, واحلامل إذا خافت عىل ولدها أف" :ّقال اإلمام الشافعي
ِّ إذا أرض بلبنها اإلرضار البنيوكذلك املرضع  .)]٣/٢٦٢(األم [ "ّ

 اهللا َّإن": قال رسول اهللا :  قالّوعن أنس بن مالك الكعبي 
ِوضع عن املسافر شطر الصالة, وعن احلامل واملرضع الصوم أو الصيام َ" 

 .]أخرجه الرتمذي, وأبو داود, والنسائي, وابن ماجه, وحسنه األلباين[
وذهب مجهور أهل العلم إىل إجياب القضاء والفدية عىل احلامل 

 .واملرضع إذا أفطرتا
 :)٧١٥ح/١/١٧٠( يف سننه قال اإلمام الرتمذي

 احلامل واملرضع يفطران, ويقضيان, :وقال بعض أهل العلم"
: لك, والشافعي, وأمحد, وقال بعضهمويطعامن, وبه يقول سفيان, وما

وال إطعام عليهام, وبه اء عليهام, وإن شاءتا قضتا يفطران وال يطعامن وال قض
 ."يقول إسحاق
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 عليهاموصح عن ابن عباس وابن عمر ريض اهللا عنهم إجياب الفدية 
واملرضع إذا خافت احلامل عىل نفسها ": عن ابن عباس ف .دون القضاء

 وال ًيفطران ويطعامن مكان كل يوم مسكينا: عىل ولدها يف رمضان, قال
 ]إسناده صحيح عىل رشط مسلم: وقال األلباين) ٤/١٩(إرواء الغليل [ "ًمايقضيان صو

ًأم ولد له حامال أو مرضعا فقاله رأ َّأن": وعنه  ِأنت بمنزلة : ً
 " عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا وال قضاء عليك,الذي ال يطيق

 ] وسنده صحيح)٤/١٩(إرواء الغليل [
مل واملرضع تفطر وال احلا": وعن ابن عمر وابن عباس 

 . ]وسنده صحيح) ٤/٢٠(إرواء الغليل [ "تقيض
أفطري : ُ امرأته سألته و هي حبىل, فقالَّأن":  وعن ابن عمر

 .]وسنده صحيح) ٤/٢٠(إرواء الغليل [ "ال تقيضًأطعمي عن كل يوم مسكينا وو
كانت بنت البن عمر حتت رجل من ": ُوعن عبيد اهللا عن نافع قال 

ًت حامال, فأصاهبا  عطش يف رمضان, فأمرها ابن عمر أن تفطر قريش وكان
 .]وسنده صحيح) ٤/٢٠(إرواء الغليل [ "ًوتطعم عن كل يوم مسكينا 

: , وجيب عليهم القضاء وهممن يرخص هلم يف الفطر: القسم الثاين 
  .املريض واملسافر
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ِ ومن كان مريضا أو عىل سفر فع: يقول اهللا تعاىل َ ٍ َِ َ َ ََ َ ْ ََ ً َ َدة من أيام أخرَ َُّ ٍَ َّ ِّْ ٌ 
 ]١٨٥:البقرة[

 :يف تفسريهقال احلافظ ابن كثري 
ُّومن كان به مرض يف بدنه يشق عليه الصيام معه, أو يؤذيه, : معناه "
ٍيف حال سفر, فله أن يفطر, فإذا أفطر فعليه عدة ما : ٍعىل سفر, أي  أو كان

ُيريد ا: أفطره يف السفر من األيام, وهلذا قال  ِ ُ بكم اليرس وال يريد بكم هللاُُ ُ ْ ُ ُُ ُِ ُِ ِ َ َ َ ْ
َالعرس ْ ُ ْإنام رخص لكم يف الفطر حال املرض ويف السفر مع حتتمه يف :  أي

 . اهـ"ًلصحيح تيسريا عليكم ورمحة بكمحق املقيم ا
 :اديث ترخص للمسافر يف الفطر منهاويف السنة الصحيحة أح

ْعن أيب سعيد اخلدري  َُهللا لست عرشة غزونا مع رسول ا":  قال َّ
ُمضت من رمضان, فمنا من صام ومنا من أفطر, فلم يعب ِ الصائم عىل 

 .]أخرجه مسلم يف صحيحه [ "ِاملفطر, وال املفطر عىل الصائم
أأصوم يف السفر? : ٍوعن محزة بن عمرو األسلمي أنه قال للنبي 

أخرجه [ " و إن شئت فأفطر,إن شئت فصم":  فقال− وكان كثري الصيام −
 .]البخاري يف صحيحه

 ًأجد يب قوة عىل الصيام يف السفر, ! يا رسول اهللا: يف رواية عنه قال و 
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ٌفهل عيل جناح ? فقال رسول اهللا  َّ :" هي رخصة من اهللا, فمن
ّأخذ هبا فحسن, ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه أخرجه مسلم يف [ "ٌ

   ]صحيحه
ُوواضح من األحاديث  السابقة التخيري  ْ يف الفطر أو الصوم دون َّ

ٍإشعار بأفضلية ألحدمها عىل اآلخر  ٍ. 
ِإذا حصلت املشقة غري املحتملة بصوم املريض واملسافر: تنبيه , بأن ُ

ُكان الصوم يرض هبام وجب عليهام الفطر وال جيوز هلام الصيام ملا فيه من  َ َ َ
ُ وعليهام أن يأخذا برخصة اهللا, واهللا تعاىل يقول,ٍرضر ْ:َوال ت َ ْقتلوا أنفسكم َ َُ ُ َ ْ ُْ ُ

ًإن اهللاَّ كان بكم رحيام ِ َ ْ ُ ِ َ ََّ ِ ]٢٩:النساء[ 
, فيباح الصوم, وأما إن كان الصوم يشق عليهام دون رضر وال هلكة

ُّ واألحب إىل اهللاْ األوىل واألحسنَّولكن َ ُالفطر يف هذه احلالة َ ْ ِ. 
من حكم ًوقد جاءت األحاديث الصحيحة مشعرة يف التفريق بني 

 و يف حكمه املريض, فمن قدر , عىل الصيام يف السفر, ومن مل يقدر عليهقدر
َعليه رخص له فيه, ومن مل يقدر  من غري  أبيح له, وشق عليه واشتدّ

 .استحباب
:  قالمن ذلك ما أخرجه الشيخان يف صحيحيهام, عن أنس 

 يف ًفنزلنا منزال: , فمنا الصائم, ومنا املفطر, قال يف السفركنا مع النبي "
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ِيوم حار, أكثرنا ظال صاحب الكساء ِ ً ٍ : , ومنا من يتقي الشمس بيده, قالٍ
َفسقط الصوام, وقام املفطرون فرضبوا األبنية, وسقوا الركاب, فقال رسول  ّ

 ."ذهب املفطرون اليوم باألجر": اهللا 
ٌأتيت أبا سعيد اخلدري وهو مكثور عليه: وعن قزعة قال ّ , فلام تفرق ٍ

إين ال أسألك عام يسألك هؤالء عنه, سألته عن الصوم يف : تالناس عنه قل
فنزلنا :  إىل مكة و نحن صيام, قال سافرنا مع رسول اهللا : قالالسفر, ف

 "ْإنكم دنوتم من عدوكم و الفطر أقو لكم ": ًمنزال, فقال رسول اهللا 
ً رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر, ثم نزلنا منزال آخر فقالفكانت َ إنكم ": ً
 ثم .ً وكانت عزمة فأفطرنا"كم و الفطر أقو لكم, فأفطرواِّعدوحوا ِّمصب
أخرجه مسلم يف [ .  بعد ذلك يف السفرلقد رأيتنا نصوم مع رسول اهللا : قال

 .]صحيحه
 خرج عام الفتح إىل مكة يف  رسول اهللا َّأن": وعن جابر 

ِرمضان, فصام حتى بلغ كراع الغميم, فصام الناس, ْ ََ ُ ٍ ثم دعا بقدح من ماء, ُ ْ
َفرفعه حتى نظر الناس إليه, ثم رشب فقي َ  بعض الناس قد َّإن: ل له بعد ذلكَُ

 . ]أخرجه مسلم يف صحيحه[ "أولئك العصاة, أولئك العصاة": َصام, فقال
 : )٣/٢٥٦ ( يف صحيحه ابن خزيمةاحلافظ قال 

 , بعد هم إيا إذا امتنعوا من الفطر بعد أمر النبي ;فسامهم عصاة"
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 .اهـ "ّعلمه أن يشتد الصوم عليهم
 رسول اهللا َّأن: عن جابر  وقد أخرج الشيخان يف صحيحيهام

 زحاما, ورجال قد ظ ُكان يف سفر, فرأ ًً َلل عليه, فقالٍ : ما هذا? فقالوا: ّ
 ."ِّ ليس من الرب الصيام يف السفر ": ٌصائم, فقال

 : )٣/٢٥٥(يف صحيحه   قال احلافظ ابن خزيمة
ُّأي ليس الرب الصوم يف السفر حتى يغشى عىل الصائم, وحيتاج إىل "

ْأن يظلل, وينضح عليه, إذ اهللا  َQ رخص للمسافر يف الفطر, وجعل له أن ِ
ُيصوم يف أيام أخر, وأعلم يف حمكم تنزيله أنه  َ َ ُ ُأراد هبم اليرس ال العرس يف ٍ

َ يرس اهللا, جاز أن يقال له, فمن مل يقبلذلك ُ َُ َ ّ ليس أخذك بالعرس فيشتد العرس :ْ ِ ْ ُ
َّليس الرب أن تصوموا يف : , وقد جيوز أن يكون يف هذا اخلربِّعليك من الرب َ

ًالسفر, أي ليس كل الرب هذا, قد يكون الرب أيضا  ُّ ] و[تصوم يف السفر ] أن[ِِّ
 . اهـ"قبول رخصه اهللا واإلفطار يف السفر

 :األلباين ّمة املحدث حممد نارص الدين َّالعالقال 
ُيمكن االستدالل لتفضيل اإلفطار عىل الصيام باألحاديث ال" ِ تي ُ

ُ اهللا حيب أن تؤتى رَّإن": ُتقول ُ ُّ ُخصه كام يكره أن تؤتى معصيتهُ َُ : , ويف رواية"ُ
ُوهذا ال مناص من القول به, لكن يمكن أن . "ُكام حيب أن تؤتى عزائمه" َ



 MRYM

ُيقيد ذلك بمن ال يتحرج بالقضاء, ّ َُّ دت  وليس عليه يف األداء, وإال عاُ
 .)]١/٣٧٧(سلسلة الصحيحة ال[ . اهـ"لَّ فتأمالرخصة عليه بخالف املقصود,

ُوممن يرخص هلم يف الف ُّ : ُطر وجيب عليهم القضاء بعد رمضانَ
َاحلائض والنف ُّ ُ, بل ال جيوز هلام الصيام, وإن وقع منهام أثمتا ومل جيزئهام, ساءُ ِ
ّس إذا حاضت مل تصل و مل تصم?يأل":  كام يف قوله َ ُ  فذلك من نقصان ْ

 . وقد تقدم "دينها
حائض دون الصالة,  عائشة عن قضاء الصوم للُعن معاذة, سألت

ُكان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء ":  ُفقالت عائشة ُُ ُ ُ
 ]أخرجه البخاري ومسلم[ "الصالة
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 :َّالسحور :ًأوال

ُ اسم ملا يتسحر− بالفتح − وهو " َ ٌَّ بالضم  به من الطعام و الرشاب, وُ
ُاملصدر والفعل نفسه, وأكثر ما يرو ُْ َ  الصواب بالضم; َّإن:  بالفتح, وقيلَ

ُالطعام, والربكة و األجر والثواب يف الفعل ال يف الطعام: ألنه بالفتح ُ" 
 .)]٣/٣٤٧(ثري النهاية يف غريب احلديث البن األ[

ٌوهو سنة مؤكدة عن رسول اهللا  َّ, فيام ُجاء األمر به والتأكيد عليه 
قال النبي : َ قالعن أنس بن مالك  ,يف صحيحيهامأخرجه الشيخان 

 :"َّتسحروا فإن   ."َّ يف السحور بركةّ
 ,َ الشعار الفاصل بني صيامنا وصيام أهل الكتابوجعله النبي 

ُفصل ما بني صيامنا ":  قال رسول اهللا َّ أنفعن عمرو بن العاص 
ِوصيام أهل الكتاب أكلة السحر َ َّ ُ َ ْ  .]أخرجه مسلم يف صحيحه[ "ِ

ِوورد يف فضله أحاديث كثرية, مما حيث  املؤمن عىل لزوم هذه السنَّة  ُّ ُّ
 :يف صيامه وعدم التفريط هبا, من ذلك 

 ومالئكته َّإن اهللا": قال رسول اهللا : َقالعن ابن عمر  −١
ّيصلون عىل املتسحرين ََّ , وصححه  يف صحيحهرواه الطرباين يف األوسط, وابن حبان[ "ُ

 .]األلباين
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 إىل دعاين رسول اهللا :  قالعن العرباض بن سارية  −٢
َالسحور يف رمضان, فقال َّهلم إىل الغداء املبارك": َّ ُ رواه أبو داود, والنسائي, [ "َ

 .]هو يف صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباينووابن خزيمة, وابن حبان, 
, عن رجل من أصحاب النبي عن عبد اهللا بن احلارث  −٣
ُدخلت عىل النبي :  قال ْ َ َوهو يتسحر فقال َ ُ ٌإهنا بركة أعطاكم اهللا ": َّ

 .]رواه النسائي يف سننه, وهو يف صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين[ "إياها فال تدعوها
يف : ُالربكة يف ثالثة": قال رسول اهللا : َ قال َعن سلامن  −٤

ُاجلامعة, والثريد, والسحور أخرجه الطرباين يف الكبري, وصححه األلباين يف صحيح [ "َّ
 .]الرتغيب والرتهيب

ْويتحقق السحور ولو بجر َُّ ُ ًعة ماء, وأفضله ما كان متراَّ ُ َ ٍ : 
روا ولو َّتسح": قال رسول اهللا : َقال عن عبد اهللا بن عمر 

ْبجرعة ماء  .]أخرجه ابن حبان يف صحيحه, وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب[ "َ
ِنعم سحور املؤمن ": َ قال أن رسول اهللا وعن أيب هريرة  ِ ُِ َ َُ ْ

ُالتمر ْ  .] لأللباينرواه أبو داود, وابن حبان, وهو يف صحيح الرتغيب والرتهيب[ "َّ
ُوقت السحور ََّ ْ : 

ُته قبيل الفجرُيبدأ وق  .  بقليل, وينتهي بتحقق طلوع الفجرُ
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ْوكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم ال :− تعاىل−قال اهللا  َ ُُ َّ َُ َ َ َ ُ َ ََ َّ ْ ْ َْ ُخيط ـُ ْ َ
ْاألبيض من ال َ ِْ ُ َ ْخيط األسود من الفجرـَ َ ََ ْ ِ ِ ِْ َْ َ ]١٨٧:البقرة[. 

 الليل, كام يف حديث ُوقد تقدم تفسري اآلية ببياض النهار وسواد
ْحتى يتبني لكم ال ملا نزلت: دي بن حاتمع َُ َّ َُ َ َ ََ ْخيط األبيض من الـَّ َ ِْ ُ َ َْ ُ ِخيط ـَ ْ َ

ِاألسود َ ْ َ  ,ُعمدت إىل عقال أسود وعقال أبيض, فجعلتهام حتت وساديت َْ ََ ْ ٍ ُّ َ
ُفجعلت أنظر يف الليل فال يستبني يل, فغدوت عىل رسول اهللا فذكرت له  ُْ ْ َ

 . ]أخرجه البخاري ومسلم[ "الليل وبياض النهارإنام ذلك سواد ": ذلك, فقال 
َّومعلوم أن ٌ َّ أن اهللا جعل :فمعنى اآلية ُ تفيد انتهاء الغاية,)حتى (َْ
 ,حتقق طلوع الفجر: ُرشب غاية ينتهي وحيرم عندها وهيإلباحة األكل وال

 .ّوذلك بتبني بياضه من سواده
ِ أن الفجر فجران− وفقك اهللا −واعلم  َّ: 

ٌفجر كاذب ُّال حيرم الطعام والرشاب واجلامع وغريها مما ال حيل : ٌ ُ ّ ُ
ُّللصائم, وال حيل صالة الصبح : َهو كام جاء وصفه بصحاح األحاديث و,ُ
ٌبياض مستطيل, ساطع مصعد َّ َ ٌُ ٌ  . ; أي الذئب كذنب الرسحان,ٌ

ٌوفجر صادق ُ وهو الذي تتعلق به أحكام الصوم والصالة, أي :ٌ ُ ّأنه َّ
ُحيرم األكل  ّ ُّرات, وحيلِّوالرشب وسائر املفطُ  الصالة, وجاء وصفه يف ُ
 .مع األفقِري, املعرتض باألمحر املستط: األحاديث
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َ بن النعامن السحيمي قالعن عبد اهللاف ِّ ُّْ ُأتاين قيس بن: َ ٍ طلق يف ُ ْ َ
ِرمضان يف آخر الليل َّفعت يدي من السحور خلوف الصبحَ, بعدما رَ فطلب , ُ
ِمني بعض اإلدام,  ٌلو كان بقي عليك من الليل يشء ! ُيا عامه: ُفقلت لهَ

ُلتك إىل طعام عندي ورشاب, قالألدخ ُ ًعندك? فدخل, فقربت إليه ثريدا : ْ َُ َّ َ َ َ
ًوحلام ونبيذا َ, فأكل ورشب−ًعصريا :  أي– ً ُ, فأكلت ورشبت, وإ وأكرهنيَ ُْ ْ ين َ

ِلوجل من الصبح, ثم قال ُّ َُ ّحدثني طلق بن عدي: َِ ُِ َ كلوا ": بي اهللا قال, أن نُ
ُوارشبوا وال هييدنكم الساطع املصعد, فكلوا وارشبوا حتى يعرتض األمحر َُ ُ ُّ َّ َ ُُ" 

أخرجه أبو داود, والرتمذي, وابن خزيمة وغريهم, وهو يف السلسلة الصحيحة لأللباين [
 ]٢٠٣١(برقم 

ُال هييدنكمومعنى  ّ ّ ال يزجرنكم, و:َ َ ُال يمنَعنّكمُ َ. 
َوالساطع املص ُُ ُعدّ ً هو الصبح املستطيل أول ما ينشق, ويكون مرتفعا :َّ ُّ َ َ َُّ ُ

ًهذا معنى كونه مصعدا, وانظرًطوال, و َّ َ حتفة " و,)٢/٣٦٥ ( البن األثري"النهاية"[: ُ
 .])٣/٣١٨ ("األحوذي

ُّقال اإلمام الرتمذي ُ  :)باب ما جاء يف بيان الفجر/ ٣/٣١٩( يف سننه َ
ِلعلم, أنه ال حيرم عىل الصائم ُوالعمل عىل هذا عند أهل ا ... " َِ ُ ْ َ ْ ِ

ُاألكل والرشب حتى يكون الفجر األمحر املعرتض,  ُ ُ َ ُ َوبه يقول عامة أهل ُ ُ َّ ُ
ِالعلم ْ  .  اهـ"ِ
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ُ أذانان للفجر, األولوقد كان يف زمن النبي  ٍلبالل يؤذنه بليل : َ ُ ّ ٍ
 .ق, يؤذنه عند الفجر الصادالبن أم مكتوم: , والثاينعند الفجر الكاذب
ٍإن بالال يؤذن بليل, فكلوا ": َ أنه قالعن النبي  عن عائشة ًُ َّّ

ُوارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ُ  .]أخرجه البخاري ومسلم[ "ّ
َ بالال كان يؤذن بليل , فقال رسول اهللاَّأن: وعنها  ًٍ ّ  :" كلوا

ُوارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, ف َ ُنه ال يؤذن حتى يطلع الفجرإّ َ ُ قال  "ُّ
ِومل يكن بني أذاهنام إال أن : − راوي احلديث عن عائشة − بن حممد القاسم ُ

 .]أخرجه البخاري ومسلم[. اَيرقى ذا وينزل ذ
ِ جمال فيه للتأويل أو املراء بام ال النبي  َوقد أوضح ِ َعلة وجود َ َّ

َّال يمنعن ":  قال عن النبي األذان األول, فعن عبد اهللا بن مسعود  َ َ َ
َكم أو أحدا منكم أذان بالل من سحوره, فإنه يؤذن بليل; لريجع َأحد ِ ِ ُ ُّ ِ َ ٍ ُ ً ُ
ُقائم َكم, ولينبه نائمِ ُِ َ ِّ َ  .]أخرجه البخاري ومسلم[ "ُكمُ

ُقلت  ْ َمن خالل هذه األحاديث, تعلم اخلطأ البني الذي اعتاد عليه :ُ َ َْ ّ َُ َ َ
ِالناس يف أيامنا هذه, بجعل اإلمساك عند األذان األول, أ ْ َ َقبل الفجر : يُ

ًومواقيت الصالة بناء عىل ذلك, !! الصادق, ويقومون بطبع اإلمساكيات
ِا كيف غفلوا عن هذه السنَّةفعجب ُّ َ, وشددوا عىل أنفسهم, ورشعوا ما مل يأذن ً

 .ُبه اهللا, فاهللا املستعان, وإليه املشتكى
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ًاألذان هو إعالم بدخول الوقت و ليس عالمة عليه, بل  :ٌتنبيه ٌُ
ُالمة عليه هي العالمة الرشعية التي خلقها اهللا وأناط أحكام الصالة  الع

ُوالصوم هبا, فإذا ما تقدم  األذان َ  – أو تأخر عنها –عىل العالمة الرشعية  َّ
ّفالعربة بالعالمة الرشعية, وال عربة به; ألنه و قع يف غري حمله َ َ. 
َوبيان ذلك أن املسلمني منذ زمن يعتمدون عىل التوق َّ يف ! يت الفلكيُ

َاألذان, ويعرضون عن التوقيت الرشعي, وإذا ما قارنت أذان الفجر الثاين  َ ْ َ
ُاألمحر املستطري : ة عىل طلوع الفجر وهي كام أسلفنابالعالمة الرشعية الدال ُ

ُاملعرتض, جتد  َ أن األذان يرفع بليل, وأن الفجر الصادق بعالمته –ً يقينا –ُ َِ ٍ ُ ُ
ُالرشعية يتأخر طلو ُ نحوا من ثلث ساعة أو − احلايل−ُعه عن األذان الثاينَّ ُ ً

ّيزيد بحسب املناطق, ويف هذا من اخلطورة ما يعرض صالة املتعجلني يف  ُّ َِ
 .الفجر للبطالن, واهللا أعلم

 بالفرق بني  جهل الفلكيني– بتصوري –ومنشأ اخللل يف هذه املسألة 
ويم لصالة الفجر عند الفجرين; الصادق والكاذب, فرتاهم قد وضعوا التق

ًأول ضوء رأوه, ويف حقيقة األمر أن ذلك الضوء ليس إال فجرا كاذبا, ال  ً
 .ًم طعاماِّحيل صالة, وال حير
 ما يفعله بعض طلبة العلم من ليس من الفقه يف الدين: تنبيه آخر

ٍجماهرة باألكل بعد األذان الثاين للفجر; بدعو أنه يقع يف غري حمله, فمثل 
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 ترصفات رضرها أكرب من نفعها, وإنام حتل بأن يعاد بكذاسائل ال حتل هذه امل
آخذين النظر يف التقويم الفلكي من قبل والة األمر وفقهم اهللا يف كل دولة, 

بعني االعتبار البعد الرشعي هلذه املسألة قبل البعد الفلكي, موكلني إياها 
 . الفلكي والرشعيلألكفاء من املختصني يف املجالني

ما هو عليه اآلن فإنني أدعو املسلمني إىل االلتزام ا واألمر عىل أم
 .ًباإلمساك عند الفجر الثاين; ضبطا للفلتان يف هذه القضية املهمة

ِ يف السنَّة الصحيحة ما يرفع َّ أن− وفقني اهللا وإياك ملرضاته − علموا ُّ
 يف موضوع ُاحلرج, وخيفف عن املؤمنني الصائمني وال يشدد عليهم

َإذا سمع أحدكم النداء ": َ قال أن النبي , فعن أيب هريرة مساكاإل َ
َواإلناء عىل يده, فال يضعه حتى يقيض حاجته منه ُ ْ َ َ أخرجه أمحد, وأبو داود, [ "ُ

 .]واحلاكم, وسنده صحيح كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين
َّالسنة يف تأخري السحور ُُّ َّ: 

َإنا معرش األنبياء ": ول اهللا قال رس: َقال  عن ابن عباس َ َّ ِ
ِأمرنا بتعجيل فطرنا, وتأخري سحورنا, وأن نضع أيامننا عىل شامئلنا يف  ِ ِِ َ ِْ ْ ُ

 .)]٤/٣٧٦(, وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  وغريهأخرجه ابن حبان[ "الصالة
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َوعن أنس, عن زيد بن ثابت قال ّتسحرنا مع النبي ": ٍ َّْ م إىل ثم قا
أخرجه [ "قدر مخسني آية: ّكم كان بني األذان والسحور? قال: ُ, قلتالصالة

 .]البخاري ومسلم
ٍوأخرج اهليثمي وغريه بإسناد صحي ُ ْح عن عمرو بن ميمون األودي ُّ

َ أرسع ُكان أصحاب حممد ": َقال َ ُالناس إفطارا, وأبطأهم سْ َ جممع [ "ًحوراً
 .)]٣/١٥٤(الزوائد 

َحكم من أكل أو رشب أو ج ُ ْ ًامع ظانا عدم طلوع الفجرُ َ  ً ظانا أو,َ
 :غروب الشمس

ِالسلف,أهل العلم من ذهب مجهور  احلالة; ه ال إثم يف هذه َّإىل أن َّ
ْوليس عليكم جناح فيام أخطأتم به ولكن ما تعمدت : لقوله تعاىل  َ َ ُ ْ ََّ َّ ْ ْ َْ َ ٌ ُ َ َ َِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ َ ُ

ُقلوبكم ُ ُ ُ ]ولقوله  ]٥:األحزاب , :" يل عن أمتي اخلطأ َاهللا جتاوزإن ُ
أمحد, وابن ماجه, واحلاكم, وصححه األلباين  أخرجه[ "النسيان وما استكرهوا عليهو

 .)]٢٦١١(يف صحيح اجلامع 
ّفإن مجهور أهل العلم يوجبون قضاء يوم وأما بالنسبة للقضاء, 

مكانه, وهو الراجح واألحوط, وجاء عن جماهد واحلسن ترك القضاء, وبه 
 .د يف رواية, ورجحه ابن خزيمة يف صحيحهقال إسحاق, وأمح

 : يف ذلكوقد اختلفت الرواية عن عمر       
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َعن زيد بن وهب قالف ُأفطر الناس يف زمن عمر بن اخلطاب, ": ٍ
ًفرأيت عساسا َ ُ ُأخرج من بيت حفصة فرشبوا, ثم طلعت الشمس من  ْ

َّسحاب, فكان ذلك شق عىل الناس, فقا َمل? : ُال عمرنقيض هذا اليوم, فق: لوا َ
ٍواهللا ما جتانفنا إلثم ْ  وابن حزم يف "سننه" والبيهقي يف أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه,[ "َ

 .]"املحىل"
 .هو القدر الكبري: والعساس

ْمل نمل يف هذا اليوم الرتكاب اإلثم, : ما جتانفنا إلثم معناه: وقوله ِ َ
 . ًظنا وأ ً, أو نسيانا,ًوإنام وقعنا فيه خطأ

شـهدت عمـر بـن اخلطـاب يف ": بن حنظلة عن أبيه, قالعن عيل و
رمضان, وقرب إليه رشاب, فرشب بعض القـوم, وهـم يـرون الـشمس قـد 

يـا أمـري املـؤمنني واهللا إن الـشمس طالعـة مل : غربت, ثم ارتقى املؤذن, فقال
 مكانه, ومن مل يكن أفطر فليـتم ًمن كان أفطر فليصم يوما: تغرب, فقال عمر

 ] يف املصنف, والبيهقي يف سننه الكربأخرجه ابن أيب شيبة[ "حتى تغرب الشمس
ْوروينا يف أصح الروايتني عن عمـر بـن اخلطـاب أنـه ": قال البيهقي َّ ُ

ًمن كان أفطر فليصم يومـا مكانـه(: قال  يف مثل ذلك  َ َ الـسنن ["  واهللا أعلـم)ْ
 األعظمي, مكتبة الرشد: , ط)٣/٣٦٢(الصغر[ 
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ِفاطمة بنت املنذر, عن أسامء بنت أيب بكر َوعن هشام بن عروة, عن  ِ
ْأفطرنا عىل عهد النبي ": ّالصديق قالت َ ْ ّ ,يوم غيم, ثم طلعت الشمس ٍ ْ َ

َفأمروا بالقضاء? قال: ل هلشامقي ٌبد من القضاء, وقال معمر: ُ َ َْ سمعت : ٌُ
ُهشاما يقول ْال أدري اقضوا أم ال: ً َ  .]ابن خزيمةأخرجه البخاري و[ "َ

ال أدري :  قول هشام– وظاهر هذه الرواية": احلافظ ابن حجرقال 
 جزمه بالقضاء حممول عىل َّنأ لكن جيمع ب; تعارض التي قبلها−ْأقضوا أم ال 

 وأما حديث أسامء فال حيفظ فيه إثبات القضاء ,ه استند فيه إىل دليل آخرَّأن
 ]املعرفة: ط) ٤/٢٠٠ (إذا أفطر يف رمضان: فتح الباري, كتاب الصيام, باب[" وال نفيه

ِتعجيل الفطر: ًثانيا ْ ِ ُ. 
َّ أن رسول اهللا عن سهل بن سعد  َُال يزال الناس ": َ قال ُ

َّبخري ما عجلوا الفطر َ  .]أخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمة يف صحاحهم[ "ٍ
َوقد بوب عليه احلافظ ابن خزيمة يف صحيحه ُُ  )٢٠٥٩ح/٣/٢٧٤ (َّ

ّناس عىل اخلري ما عجلوا الفطر, وفيه كالداللة عىل ِذكر دوام ال: ُباب": بقوله
ِّأهنم إذا أخروا الفطر وقعوا يف الرش َّ َ ْ ِ  . اهـ "ّ

 : من صحيحه) ٢٠٦١( حتت حديث ًأيضا: وقال 
ِذكر استحسان سنة املصطفى حممد : ُباب" ِنتظر بالفطر ُ ما مل ي

  ."قبل طلوع النجوم
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ٍبإسناده حديثا عن سهل بن سعد: َثم ساق  ً َقال رسول :  قال
ُال تزال أمتي عىل سنتي ما": اهللا   "ُمل تنتظر بفطرها النجوم ُ

َ إذا كان صائام, أمروكان النبي : قال ْ رجال فأوىف عىل يشء, فإذا ً ً
 . اهـ"ُغابت الشمس أفطر: قال

ًال يزال الدين ظاهرا ما ": َ قال عن النبي وعن أيب هريرة  ُ ُ
َعجل الناس الفطر ْ ِ ُ َّ ّ; ألن اليهود والنصار يؤخرونََ ّ أخرجه أبو داود, واحلاكم, [ "َ

 .]وابن خزيمة, وغريهم, وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود
 :ُقال احلافظ ابن حجر

ِمن البدع املنكرة, ما أحدث يف هذا الزمان, من إيقاع األذان : ٌتنبيه" ِ ُ
ُاملصابيح التي جعلت الثاين قبل الفجر بنحو ثلث ساعة يف رمضان, وإطفاء 

َعالمة لتحريم األكل والرشب عىل من يريد الصيام, زعام ممن أحدثه أنه  ُ ُ َْ ًً َ َ
َّلالحتياط يف العبادة, وال يعلم بذلك إال آحاد الناس, وقد جرهم ذلك إىل  َُ ُ َ
ٍأن صاروا ال يؤذنون إال بعد الغروب بدرجة لتمكني الوقت, زعموا,  ِ

ّفأخروا الفطر, وعجلوا َ ْ ِ َّ السحور, وخالفوا السنة, فلذلك قل عنهم اخلري, ّ َ َ َّ
ّري فيهم الرش, واهللا املستعانوكث حتت حديث /٤/٢٨٤(فتح الباري [ اهـ "ٌّ

 )]١٩٥٨و١٩٥٧
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ُ يعيش : هجرية) ٨٥٢( ابن حجر املتوىف سنة وكأن احلافظ: ُقلت 
ت ُبيننا, ويتكلم عن زماننا, حيث دعو متكني الوقت, واالحتياط فيه أوقع
َاألمة ببدعة تأخري الفطر و تعجيل السحور, وإيقاع األذان يف غري حم ُِ َّ مما ّله, َّ

 اهللا املشتكى من فساد الزمان, فإىل ًيؤدي إىل التضييق جدا عىل الصائمني,
ُّتغري األحوال و دروس السنةو ُّ. 

ُأن الفطر يكون بتحقق غياب قرص  −  وفقك اهللا لطاعته−واعلم ََّ َ
ّالشمس كله,  ُويدل عليه إقبال الليل من الرشقُ َّ ُ ُ وإدبار النهار من الغرب, ,َ

ٌفهذه عالمات ثالث متالزمة ٌ. 
َإذا أقبل الليل من هاهنا, ": قال رسول اهللا : َ قالعن عمر  َ

 "ُوأدبر النهار من هاهنا, وغربت الشمس من هاهنا, فقد أفطر الصائم
 .]أخرجه البخاري ومسلم[

 يف ُكنّا مع رسول اهللا ":  قال أوىف ِوعن عبد اهللا بن أيب
ُسفر وهو صائم, فلام غابت الشمس قال لبعض القوم  ُيا فالن قم فاجدح : ٍ

َلو أمسيتيا رسول اهللا : , فقاللنا  يا رسول اهللا:  قال.انزل فاجدح لنا:  قال.ْ
ًإن عليك هنارا: قال. انزل فاجدح لنا:  قال.فلو أمسيت انزل فاجدح :  قال.ََّ

َإذا رأيتم الليل قد أقبل من ":  ثم قال , فرشب النبي  فنزل فجدح هلم.لنا
 .]أخرجه البخاري ومسلم[ "ُهاهنا, فقد أفطر الصائم 
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ْقم ":  يف احلديثقوله  :"فاجدح لناُ
ُاجلدح" ْ َأن حيرك السويق باملاء, وخيَوض حتى يستوي, وكذلك : َ ّ َ ُّ ََّ

ُاللبن ونحوه, واملجدح عود جمنَّح ا ٌ ُ ُْ َ ُلرأس تساط به اِ ألرشبة, وربام يكون له ِ
 )]١/٢٤٣( البن األثري"النهاية"[ . اهـ"ُثالث شعب
َلفطر عىل رطبات قبل الصالة ا :ًاالثث ُْ ُ ِ.  

ُ يفطر عىل كان رسول اهللا ": َ قالعن أنس بن مالك  ُ
َرطبات َقبل أن يصيل, فإن مل تكن رطبات فعىل مترات, فإن مل تكن حسا  ُ َ ُ ُ َ

أخرجه أمحد, وأبو داود, واحلاكم وغريهم, وإسناده حسن كام يف [ "ٍءٍحسوات من ما
 .]"إرواء الغليل"

 .الدعاء عند الفطر :ًابعار
ِرأيت ابن عمر يقبض عىل حليته: عن مروان بن سامل املقفع قال ُ َ ُ 

ِّفيقطع ما زاد عىل الكف, وقال ذهب :  إذا أفطر قالكان رسول اهللا ": ُ
ِاألجر إن شاء اهللاُلعروق وثبت الظمأ, وابتلت ا أخرجه أبو داود, واحلاكم, [ "ُ

  .]"إرواء الغليل"ُّوحسنه األلباين يف 
ُاإلنفاق, وبذل اخلري, ومدارسة القرآنُاجلود و :ًامساخ ْ َ ُ.  

ِ أجود الناس, وكان كان رسول اهللا " :قال عن ابن عباس  َ
ُأجود ما يكون يف رمضان, حني يلقاه جربيل, وكان جربيل يلقاه يف ُ َُ   ليلة ِّلـ كَ
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َ حني يلقاه جربيل أجُمن رمضان, فيدارسه القرآن, فلرسول اهللا  ود ُ
 .]أخرجه البخاري ومسلم[ "باخلري من الريح املرسلة

ًاالجتهاد يف العبادة, وخصوصا يف العرش األواخر :ًادساس ُ. 
ُ إذا دخل العرش شد مئزره, كان النبي ": قالت  عن عائشة  ََ َّ َ ُ ْ َ

ُقظ أهله ليله, وأيوأحيى  .]أخرجه البخاري ومسلم[ "َ
 :)]٢٠٢٤ح/٤/٣٨٤( يف فتح الباري قال احلافظ ابن حجر

َّشد مئزره : قوله" َحيتمل أن يريد : ُّقال اخلطايب .. َاعتزل النساء: أيَ َُ ُ ِ ْ َ
ُبه اجلد يف العبادة كام يقال ُ ُتشمرت له, وحيتمل أنه : شددت هلذا مئزري أي: َّ ُ ْ ّ

 .اهـ"...ًتزال معا ُيريد التشمري واالع
ِ جيتهد يف العرش األواخر ما ال كان النبي ": وعن عائشة  ِ ْ َ ُ َِ

 .]رواه مسلم يف صحيحه[ "ُجيتهد يف غريه
ّومن آداب الصيام الواجبة, اجتناب اللغو والرفث :ًابعاس  وقول ,ُ

واجتناهبا يف كل وقت ,  وغريها من آفات اللسان ومعاصيه,الزور والكذب
 . الصيام آكدواجب, وهو يف شهر

ُليس الصيام من " :قال رسول اهللا :  قالعن أيب هريرة 
ٌلغو والرفث, فإن سابك أحد أو ُاألكل والرشب, إنام الصيام من ال َ جهل َّ
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 وصححه ووافقه  واحلاكم,أخرجه ابن خزيمة[ "ِإين صائم, إين صائم: َك فقلعلي
 .]الذهبي, وصححه األلباين

كل عمل ابن : قال اهللا تعاىل":  قال رسول اهللا: َ قالوعنه 
َّه يل وأنا أجزي به, والصيام جنَّآدم له إال الصيام فإن ُ ة, وإذا كان يوم صوم َ

ٌأحدكم, فال يرفث وال يصخب, فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إين امرؤ  َ ٌ ُ َّ
 .]أخرجه البخاري ومسلم[ "صائم

ٌالصوم جنَّة أي":قال ابن األثري يه من يقي صاحبه ما يؤذ: ُ
ُ, و اجلنة الوقايةالشهوات ُ  ])١/٣٠٨ ("النهاية يف غريب احلديث و األثر"[ . اهـ"ُ
 :)١٨٩٤ح/٤/١٥٠ ("فتح الباري"قال احلافظ ابن حجر يف و
ُاجلنة و" َقد تبني هبذه الروايات ُ الوقاية و السرت, و−بضم اجليم  −ُ َّ

ُمتعلق هذا ا ِّالرب, و هبذا جزم ابن عبد لسرت و أنه من النارِّ َ". 
ٌ كلمة جامعة:ثَفَّالرو  ُ لكل ما يريده الرجل من املرأةٌ كام يف  ُ

 . )٢/٢٤١ ("النهاية"
 ):١١٥١ح/٤/٤٨١ ("رشح صحيح مسلم"قال النووي يف و
ُالرفث هو" ُالسخف وفاحش الكالم: َّ ُ ُّ". 

ِوأمجع من ذلك كله ما ذكره احلافظ ابن ُ حجر  ّ ُالكالم ": بقولهُ
ُالفاحش, وهو يطل عىل مقدماته, وعىل ذكره مع , وِق عىل هذا و عىل اجلامعُ
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 "فتح الباري"[. "ًالنساء أو مطلقا, وحيتمل أن يكون ملا هو أعم منها
)٤/١٥٠/١٨٩٤([ 

ُال جيهل": وقوله َ ْ ِال يفعل شيئا من أفعال أهل اجلهل":  معناه"َ ً; 
ِ و السفه,ِكالصياح ّ غري هذا أن ُال يفهم من : ُّ, و نحو ذلك, قال القرطبيَّ

َالصوم يباح فيه ما ذكر ِ ُ ُ ُ ِ, و إنام أراد أن املنع من ذلك يتأكد بالصومِ ُ َّ َ  فتح"[ ."َ
 ])٤/١٥٠/١٨٩٤ ("الباري

َمن مل يدع قول الزور ": قال رسول اهللا : َ قالوعنه  ْ َ َ
َوالعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه ً رواه البخاري يف [ "َ

 .]صحيحه
َرب صائم ليس له من ": قال رسول اهللا : َال قوعنه  ٍَّ ُ

ٍصيامه إال اجلوع, ورب قائم َّ َ ليس له من قيامه إال السهرُُ َّ أخرجه ابن ماجه, [ "ِ
 .]"صحيح الرتغيب والرتهيب"وغريه, وأورده األلباين يف 

رب قائم حظه من قيامه السهر, ورب ": ٍويف لفظ آخر له 
 واحلاكم والبيهقي, أخرجه أمحد[ "لعطشصائم حظه من صيامه اجلوع و ا

 . ]وصححه األلباين
َال تساب وأ": َ قال عن النبي وعنه  َنت صائم, فإن سابك َّ َّ ٌ 
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ُأحد فقل ًإين صائم, وإن كنت قائام فاجلس: ٌ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان يف [ "ٌ
 .    ]صحيحيهام, وصححه األلباين

 .ام الصائمُالرتغيب يف إطع :ًامناث
ًمن فطر صائام ":  قال عن النبي ِّبن خالد اجلهني عن زيد  َّ َ ْ َ

ٌكان له مثل أجره, غري أنه ال ينقص من أجر الصائم يشء  ُ ُْ أخرجه الرتمذي, [ "ِ
 ]حسن صحيح, وصححه األلباين: والنسائي, وابن ماجه, وابن خزيمة, وابن حبان, وقال الرتمذي

َمن جهز غ" :قال رسول اهللا : َ قالوعنه  َّ َأو جهز , ًازياَ َّ َ
ًحاجا, أو خلفه يف أهله, أو فطر صائام, كان له مثل أجورهم, من غري أن  ََّ ُ ََّ َ َ ً

ٌينقص من أجورهم يشء ُّأخرجه ابن خزيمة يف صحيحه, والنسائي يف سننه [ ."ُ
 .]الكرب, وصححه األلباين

َّويستحب ملن أفطر عند أخيه املسلم أن يدعو له بام صح عن رس َ َ َ ُّ ُُ ْ ِ ول َ
 :  من الدعاء كقولهاهللا 

أكل طعامكم األبرار, وصلت عليكم املالئكة, وأفطر عندكم " −أ
 ], وصححه األلباين عن أنس ,رواه أمحد يف مسنده وغريه[ ."الصائمون 
ْطعم من أطعمني, واسق من سقايناللهم أ": أو قوله −ب َ رواه [ "ِ

 . ]مسلم يف صحيحه عن املقداد
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ُ اغفر هلم وارمحهم, وبارك هلم فيام رزقتهماللهم": أو قوله −ج َ ْ" 
 . ]رواه مسلم يف صحيحه من حديث عبد اهللا بن برس[
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ُّاالغتسال وصب املاء عىل الرأس والبدن −١ َ ً سواء كان ذلك تعبدا ,ُ ُّ ً
ٍّمن احتالم, أو جنابة من مجاع قبل الفجر, أو كان تربدا من حر و نحوه َ َ ًَ ِ ٍ ٍ ٍِ. 

لقد ": , عن بعض أصحاب النبي ن أيب بكر بن عبد الرمحنع
ُرأيت رسول اهللا  ْ بالعرج, يصب عىل رأسه املاء وهو صائم, من العطش ٌ ُّْ َِ

ّأو من احلر  .]أخرجه أمحد, وأبو داود, والنسائي يف الكرب, وصححه األلباين[ "َ
ُوالعرج  .ًقرية عىل بعد أيام سريا من املدينة: َْ

ُكان يدركه الفجر   أن رسول اهللا" :أم سلمة وعن عائشة و ُُ ْ
ُب من أهله, ثم يغتسل و يصومُوهو جن ِ ِْ  .]أخرجه البخاري ومسلم[ "ٌ

ِوهذا احلديث فيه زيادة عىل ما سبق ببيان أن من مباحات الصيام, أن  َ َ َ ٌ
ٌيصبح الصائم جنبا ال كام يتوهم بعض العامة من أنه ناقض للصوم ُ ً ُ َ. 

 :ُ االستنشاقُ املضمضة و−٢
ُومها مما يباح للص  غ ـُه أن يبالـي لـغري أنه ال ينبغ ار صومه,ـائم يف هنـُ

 .َ خشية دخول املاء إىل جوفه;فيهام



 MTXM

َعن لقيط بن صربةف ِ َ  قال رسول اهللا : قال :" ْوبالغ يف ِ
 .]أخرجه أمحد, وأصحاب السنن األربعة, وصححه األلباين[ "ًاالستنشاق إال أن تكون صائام

ٍوإن دخل املاء يف جوف لصائم, بمضمضة أو استنشاق, دون قصد  ٍ ُ َ
ُّمنه وال إرساف, فال يشء عليه, وصومه صحيح, وبه قال األوزاعي,  ََ ٌ ٍ

َوإسحاق, والشافعي يف أحد قوليه, وروي عن ابن عباس ُّ ُ. 
َ      وذهب أبو حنيفة ومالك إىل القول بفطره; ألنه أوصل املاء إىل جوفه  ْ ِ ْ ِ ُ

َكرا لصومه, فصار كمن تعمدذا َّ  ).٣/٤٤( البن قدامة "املغني", كام يف ً
ُو ال شك أن القول األول هو الصحيح, َّ َّ َ َّ  فال ينتقض الصوم بالفطر َ

ًخطأ أو نسيانا; لعموم قوله تعاىل ً :ُُيريد اهللا ِ َ بكم اليرسُ ْ ُ ُْ ُ ِ ]١٨٥:البقرة[ ,
ِوما جعل عليكم يف الدين: وقوله ِّ ِ ْ ْ َُ َ ََ َ َ ٍ من حرجَ َ َ ْ ِ ]وقوله , ]٧٨:احلج : َوليس َْ َ

ُعليكم جناح فيام أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ُُ َ َ ٌ ُ َُ َ َُ ْ َ َ ُ ْ ََّ َّ ْ ِْ ِ ِِ ْ َ َ َ ]ولقوله ]٥:األحزاب ,
 :"أخرجه [ "إن اهللا جتاوز يل عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 .)]٢٦١١( صحيح اجلامع أمحد, وابن ماجه, واحلاكم, وصححه األلباين يف
ُاالكتحال, والقطرة −٣ َ ْ ً ونحوها مما يدخل العني, سواء أوجد ,ُ َ ْ ََ ُُ ُ ْ

ٍطعمه يف حلقه أم مل جيده; ألن العني ليست بمنفذ إىل اجلوف َ ُ ُ ْْ ِ َ َ. 
َاكتحل رسول اهللا ":  قالتعن عائشة  َوهو صائم ٌ" 

 .])١٣٦٠ ("صحيح ابن ماجه"أخرجه ابن ماجه, وصححه األلباين يف [
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 ):٢٥:كتاب الصيام, باب( يف صحيحه ُّوقال البخاري

ٌومل ير أنس" َ ُ و احلسن,َ َ ُ وإبراهيم,َ  ."ً بالكحل للصائم بأسا,ِ
َمن وجد طعم : تنبيه َ َ يف حلقه فتعمد بلعه أفطر, ا ونحوهالقطرةَ ََّ ََ ُ َ َ َْ َ َ

ُوليس كذلك بالنسبة ملن لفظه َ َ  .ْهَّ فتنب, أو غلبه فبلعه دون قصد منه,َ
ُالسواك والطيب واالدهان −٤ ّ ُ ِّ ّ. 

ِأما السواك فلم يأت يف السنَّة ما يدل عىل حظره ْ َ َُّ ُ ِ ُِّ  يف الصيام  أو كراهتهُِّ
ٍدون الفطر, بل نصوص السنَّة احلاثة عليه جاءت عامة غري مفرقة بني صائم  ٍ ِ ِّ َُّ ً ُ ّ ِْ

 :ومفطر, ومن ذلك
ّأشق عىل أمتي لوال أن ": َ قال أن النبي عن أيب هريرة  ُ َّ ُ

ّألمرهتم بالسواك عند كل صالة ْ  .]أخرجه البخاري ومسلم[ "َُ
ًأورده البخاري معلقا, ورواه النسائي [ "عند كل وضوء":  ويف لفظ له

 .]ًوغريه موصوال, وصححه األلباين
 ):١/١٠٧ ("إرواء الغليل" يف قال املحدث العالمة األلباين 

ًالشافعي مل ير يف السواك بأسا إن : َقال الرتمذي عقب احلديث" ْ َ ََّ
َللصائم أول النهار وآخر ُقلت. ه, وكرهه أمحد وإسحاق آخر النهارَّ ويف : ُ

ّرواية عن أمحد مثل قول الشافعي, واختارها ابن تيمية يف االختيارات, وقال 
 . إنه األصح): ١٠( ص
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ُهذا اختيار أيب شامة, وابن عبد ): ٢٢ص(قال احلافظ يف التلخيص 
ُّكثر العلامء, وتبعهم املزينإنه قول أ: َلسالم, والنووي, وقالا ُ ُ. 

ُقلت ُّوهو احلق لعموم األدلة كاحلديث: ُ ّاآليت يف احلض عىل السواك  َ
ُّوء, وبه قال البخاري يف صحيحهعند كل صالة, وعند كل وض  . اهـ" ... َ

ُقلت ِو ال بأس كذلك بالطيب, واالدهان للصائم, لعدم قيام : ُ ّ
 .ًبا للرباءة األصلية, واهللا أعلمدليل عىل منعه, واستصحاال

ِاحلجامة للصائم −٥ ُ. 
ِوقد كانت من مجلة املفطرات أول األمر; لقوله ْ َ َ ّ ُأفطر احلاجم " :ص ُ َ َ

 عن مجع من الصحابة, وهو  وغريهمأخرجه أمحد, وأبو داود, وابن ماجه,[ "واملحجوم
َنسخَّإال أن هذا احلديث   ,]اين لأللب"إرواء الغليل" كام يف حديث صحيح ِ ِ آخر األمر ُ

ِّبحديث أيب سعيد اخلدري   ُُّْأرخص النبي ":  قال َ َ يف احلجامة 
   .)]٤/٧٤ ("اإلرواء" الطرباين, والدارقطني, وانظر أخرجه[ "للصائم

ُّأن النبي ":  ابن عباس صح عنو َّاحتجم وهو صائم َ" 
 .]أخرجه البخاري[

ُقال اإلمام ابن َبعد أن ساق بإسناده حديث أيب سعيد  −  : ٍ حزمُ
ُولفظة أرخص ال تكون إال بعد هني, فصح هبذا اخلرب نسخ اخلرب ": − املتقدم ََّ ْ َ ٍَ ْ َ َ ُ ُ َ
 )]٤/٣٣٧ ("املحىل"[.  اهـ"األول
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ُقلت   والفصد,ّ التربع بالدم,− واهللا أعلم −مثل احلجامة يف احلكم : ُ
 .ًجامة سواء بسواء, كاحلمباحات الصيامفهو من مجلة 
َالقبلة, واملبارشة ملن ملك نفس −٦ ََ ُ َ َ ُ ُُ ه وأمسكها عن الوقوع يف املحظور ْ
 .ُوهو اجلامع

 وضع البرشة عىل البرشة دون حائل, وقد تطلق عىل :ويراد باملبارشة
ُارشَ بَاآلنَف:− تعاىل −اجلامع كام يف قوله   .ً, وهذا املعنى ليس مرادا هناَّنُوهِ
ُيقبلني وأنا صائمة كان رسول اهللا ":  قالتشة عن عائ ّ ُ" 

: ويف لفظ آخر هلا .)]٢١٩ ("السلسلة الصحيحة"أخرجه أمحد, وأبو داود, وهو يف [
ُ أن يقبلني فقلتُأراد رسول اهللا " ُ َ ِّ ٌإين صائمة, فقال: ُ ّ ثم ! ٌوأنا صائم: ِ

 .)]١/٤٣٠ ("الصحيحةالسلسلة "وانظرأخرجه أمحد وغريه, [ "َّقبلني
ُّمة املحدث األلباين َّالعالَقال  ُ ُّ: 

ٌويف احلديث دليل عىل جواز تقبيل الصائم لزوجته يف رمضان, وقد "
َاختلف العلامء يف ذلك عىل أكثر من أربعة أقوال, أرجحها اجلواز, عىل أن  ُ
ًيراعى حال املقبل, بحيث أنه إذا كان شابا خيشى عىل نفسه أن يقع يف اجلامع,  ُ َِ ّ ُُ ُ

َلذي يفسد عليه صومه, امتنع عن ذلك, وإىل هذا أشارت السيدة عائشةا ُ 
ُوأيكم يملك إربه":  يف الرواية اآلتية عنها َ ِ ُ ُ بل روي ذلك عنها , "ُّ
عن ٍمن طريق حريث بن عمرو ) ١/٣٤٦(ًحيا, فقد أخرج الطحاوي رص
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ٍالشعبي عن مرسوق عنها قالت َّربام قبلني رسول اهللا ": ِّ َّ ُوبارش َ ين وهو َ
: ّويؤيده قوله ... "صائم, أما أنتم فال بأس به للشيخ الكبري الضعيف

َدع ما يريبك إىل ما ال يريبك " َُ ُ ْ َ". 
َّولكن ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيخ ليس عىل سبيل التحديد, بل  َ َ ُ
ُاملراد التمثيل بام هو الغالب عىل الشيوخ من ضعف الشهوة, وإال فالضابط  ّ ُُ ُ

ُ الشهوة وضعفُيف ذلك قوة ْ َ ِ ُها, أو ضعف اإلرادة و قوهتاَّ َّ ُ. 
ُوعىل هذا التفصيل حتمل الروايات املختلفة عن عائشة  ُ ِ;فإن َّ 

ٌبعضها رصيح عنها يف  ًاجلواز مطلقا, كحديثها هذا, الَ ًسيام وقد خرج جوابا ُ َّ
ِلكم يف رسولو: عىل سؤال عمرو بن ميمون هلا يف بعض الروايات, وقالت ُ َ ِْ ُ َ 

ٌأسوة حسنة اهللاِ َ َ َْ ٌَ ُ, ُّوبعضها يدل عىل اجلواز حتى للشاب, لقوهلا ُ وأنا " :َ
َّسنة, ومثله ما حدثت ) ١٨( وعمرهاصفقد تويف عنها رسول اهللا  "صائمة َ ُ ْ ِ

 فدخل عليها به عائشة بنت طلحة, أهنا كانت عند عائشة زوج النبي 
يق وهو صائم, فقالت له ّلصدُزوجها عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر ا

ُما منَعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتالعبها? فقال: عائشة َ َُ ُ َُ ُ اقبلها وأنا :َِ ّ ُ
) ١/٣٢٧(وعنه الطحاوي ) ١/٢٧٤(أخرجه مالك . نعم: صائم? قالت
 .بسند صحيح
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ُعائشة بنت طلحة كانت أمجل نساء أهل ") : ٦/١١(قال ابن حزم 
ِزوجها فتيني يف عنفوان احلداثةزماهنا, وكانت أيام عائشة هي و َّ  .اهـ"ِ

ُوهذا ومثله حممول عىل أهنا كانت تأمن عل َ ْ يهام, وهلذا قال احلافظ يف ٌ
, وهذا ...: بعد أن ذكر هذا احلديث من طريق النسائي) ٤/١٢٣: (الفتح

ُيؤيد ما قدمناه أن النَّظر يف ذلك ملن ال يتأثر باملبارشة و التقبيل, ال للتفر ََّ َ َّ ّ ُ قة بني ّ
ً كان الشاب مظنة هليجان َّامـَ ; ألن عائشة كانت شابة, نعم لالشاب والشيخ

َالشهوة فرق من فرق َ َ ََّ َ  " الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدهااألحاديثسلسلة "[ اهـ "َّْ
 .]باختصار يسري) ١/٤٣١(

ّفيتبني من هذا التحقيق أن الضابط يف جواز تقبيل الرجل لزوجته يف 
 أن يملك كل منهام نفسه, فال يتأثران, فيقعان بام يفسد  هورمضانهنار 

 .صومهام وهو اجلامع
ُأن النبي كان يقبل وهو صائم, ويبارش ": ً أيضا وعن عائشة ُ ُ َُّ ّ َّ

ْوهو صائم, وكان أملككم إلربه ُ  .]أخرجه البخاري ومسلم[ "َ
ُومرادها" َ  أن النبي كان غالبا هلواه, و ُ هو بفتح ) اإلرب(ً

أنه احلاجة, : أحدمها : وله تأويالن ": مزة أو كرسها, قال ابن األثري اهل
ٌأنه أراد به العضو, وعنَت به من األعضاء الذكر خاصة, وهو كناية : والثاين َّ َ َ ُ

ُالذكر فغري مالئم لألنثى, الُوأما ذكر : "املرقاة" قال يف."عن املجامعة ٍ ُ ّسيام يف َ
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ُدة أخر عىل احلديث الذي قبله, وهي ويف احلديث فائ ... "حضور الرجال َ ٌ
ُجواز املبارشة من الصائم, وهي يشء زائد عىل القبلة, وقد اختلفوا يف املراد  ٌ ٌ ِ ُ ُ

ْهي مس الزوج املرأة فيام دون الفرج, وقيل: قيل": َمنها هنا, فقال القاري ََ َ ُّ :
ُهي القبلة واللمس باليد ُ ُ". 

ُقلت ُوال شك أن القبلة ليست م: ُ ُ َّ َّ ُرادة باملبارشة هنا, ألن الواو تفيد َ ًَّ
َاملغايرة, فلم يبق إال أن يكون املراد هبا إما القول األول أو اللمس ب َ ْ اليد, َ

 : َاألول هو األرجح ألمرينو
كانت إحدانا إذا كانت ": حديث عائشة اآلخر قالت: األول

َّحائضا, فأراد رسول اهللا أن يبارشها, أمرها  أن تتزر يف َ َ َ ُ َفور حيضتها, ثم  ً ْ َ ْ َ
ُيبارشها ُو أيكم يملك إربه ?: , قالتُ َ ُ  . ]ومسلم وغريمها رواه البخاري[ "!ُ

ٌفإن املبارشة هنا هي املبارشة يف حديث الصيام, فإن اللفظ واحد,  َّ
 .ًوالداللة واحدة, والرواية واحدة أيضا

ُبل إن هناك ما يؤيد املعنى املذكور, وهو األمر اآلخر, وه ُ ُ ّ َ و أن َّ
ُّ قد فرست املبارشة بام يدل عىل هذا املعنى, وهو قوهلا يف السيدة عائشة  ّ
ًكان يبارشها وهو صائم, ثم جيعل بينه وبينها ثوبا, يعني": الرواية عنها ُ ُ: 

َالفرج ْ ُأخرجه اإلمام أمحد [ ."َ ٌ جيدوسنده "صحيحه"ُابن خزيمة يف وُ ّ ٌ, رجاله كلهم ثقات َ ُ
 ]رجال مسلم
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ُقلت ْ ُّيف هذا احلديث فائدة هامة, وهو تفسري املبارشة بأنه مس و: ُ َ ُّ ٌ ٌ
ُاملرأة فيام دون الفرج, فهو يؤيد التفسري الذي سبق نقله عن القاري, وإن كان  ِ

ٌفهذا احلديث يدل عىل أنه قول معتمد, ). قيل: (حكاه بصيغة التمريض ٌ
ْوليس يف أدلة الرشع ما ينافيه, بل قد وجدنا يف أقوال السل ًف ما يزيده قوة, ُ ّ

 .لفمنهم راوية احلديث عائشة نفسها 
بسند صحيح عن حكيم بن عقال أنه ) ١/٣٤٧(فرو الطحاوي

ُسألت عائشة ما حي":َقال ِرم عيل من امرأيت وأنا صائمْ َّ  ."ُفرجها: ? قالتُ
َحمتجا به عىل من كره املبارشة )٦/١١(ٍوذكره ابن حزم : ُقلت ً

ُم عن سعيد بن جبريُ ذكر ابن حزثم... للصائم  ً أن رجال قال البن ": ٍ
ُإين تزوجت ابنة عم يل : عباس  أنت بأيب−ُمجيلة فبني يب يف رمضان, فهل يلّ
: هل متلك نفسك? قال: ُ إىل قبلتها من سبيل? فقال له ابن عباس−وأمي
ْفقبل: قال. نعم ّ َ هل : ي, هل إىل مبارشهتا من سبيل? قالفبأيب أنت وأم: َقال. َ

 أرضب بيدي عىل ْفهل يل أن: قال. فبارشها: قال. نعم: فسك? قالمتلك ن
ْفرجها من سبيل? قال ْارضب: نعم, قال:  نفسك? قالوهل متلك: َ ِ". 
ومن ": , قال"وهذه أصح طريق عن ابن عباس": قال ابن حزم

ُأتقبل و أنت صائم ? قال: ئل ُطريق صحاح عن سعد بن أيب وقاص أنه س ّ َ ُ :
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ُنعم وأقبض عىل  ُوعن عمرو بن رشحبيل أن ابن مسعود كان يبارش . متاعهاٌ َّ
 ."امرأته نصف النهر وهو صائم, وهذه أصح طريق عن ابن مسعود

ُقلت ُأثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أيب شيبة: ُ بسند ) ٢/١٦٧/٢(ُ
نعم , وآخذ : قال": ُصحيح عىل رشطهام, وأثر سعد هو عنده بلفظ 

ًمسلم, وأثر ابن عباس عنده أيضا,  وسنده صحيح عىل رشط "بجهازها
ُفرخص له يف القبلة و املبارشة ووضع اليد, ما مل يعده إىل ":ٌولكنه خمترص بلفظ ّْ ََ ُ

 . وسنده صحيح عىل رشط البخاري."غريه
ٍورو ابن أيب شيبة عن عمرو بن هرم قال  ِ ُ سئل جابر بن زيد عن ": َ ُ ُ

ُّال, ويتم : ? قالُا, هل يفطرْمنى من شهوهتَرجل نظر إىل امرأته يف رمضان فأ ُ
باب الرخصة ": وترجم ابن خزيمة للحديث بقولهٌوإسناده جيد, . "صومه

ُن اسم الواحد قد يقع يف املبارشة التي هي دون اجلامع للصائم, والدليل عىل أ َ
) ٤٣٧− ١/٤٣٣(السلسلة الصحيحة [ "ٌأحدمها مباح, واآلخر حمظور: عىل فعلني
 . ]باختصار

ُ ذوق−٧ ْ  . الطعامَ
َرتط فيه أن ال يدخل احللقُ, ولكن يش ذوق الطعامُمما يباح للصائم ْ ََ ُ ْ َ ,

ّوأن يكون للحاجة, وإن مل يكن ثمة حاجة صار مكروها ولكن ال يفطره ما مل  َ َُ ّ
 .يدخل إىل جوفه
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َال بأس أن يذوق الطعام": قالعن ابن عباس  َ َ َ َاخلل, واليشء : ْ َّ َ
: ًي معلقا بصيغة اجلزم, ووصله ابن أيب شيبة وغريه, وانظررواه البخار[ "ُيريد رشاءه

 .]سنده حسن:  وقال يف اإلرواء)٩٣٧ ("اإلرواء"و) ١/٤٥١ ("البخاري خمترص صحيح"
ُابتالع الريق للصائم ونحوه مما ال يمكن التحرز منه −٨ ُّ ُ ُويوقع منعه , ُ ُ ُ

  .ٍيف حرج كبريَالصائم 
ِّومثله شم الرحيان, والطيب,  ُّ َ ٌوالبخور, فكل ذلك مباح للصائم ُ

عىل ملنع منها فبقيت ًاستصحابا للرباءة األصلية, ومل يرد يف الرشع دليل عىل ا
ُّاألصل وهو احلل  . واهللا أعلم,ِ

ّاحلقن غري املغذية −٩ ُ ً, فهي من مجلة املباحات, أما إن كانت مغذية ُ ّ
عام والرشاب,  ألهنا بحكم الط;ّفهي من مجلة املفطرات, من أي طريق كانت

 لتغذيته هبا رغم منع الطعام  عىل قيد احلياةقىبيريض َّألن املُوتقوم مقامهام, 
 ., واهللا أعلموالرشاب عنه
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âbî–Ûa@ŽpýİjŽß@ @
ًاألكل والرشب متعمدا −١ ُ ُ ْ.  

ِسواء كان عن طريق الفم, أو غريه مما هو يف حكمه كاإلبر املغذية ُ َ ً . 
ْوكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم ال :− تعاىل –قال اهللا  َ ُُ َّ َُ َ َ َ ُ َ ََ َّ ْ ْ َْ ُخيط األبيض ـُ َ ْْ َ ُ َ

ْمن ال َ ِخيط األسود من الفجر ثم أمتوا الصيام إىل الليلـِ ْ َ َ َّ ْ َّْ َْ ِ ِّ ْ َ َْ ُُّ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ]١٨٧:البقرة[. 
ُأن الصيام من األكل و الرشب, فكانا مما يفطر هبام : ُومفهوم اآلية َِ ُ َّ

ْالصائم, وقي َ ًد التعمد خيرج من أكل أو رشب ناسيا أو خمطئا أو مكرها, فال َ ً ًُ ُُّ ُ َُ ّ ُ
ِيشء عليه; ألنه مسلوب اإلرادة, ويدل عليه احلديثان التاليان ُّ ُ َ َ: 

ُإن اهللا وضع عن أمتي اخلطأ و ": َ قالَّأن النبي بعن ابن عباس  َ ََ َّ ِ
 .]سبق خترجيه[ "النسيان وما استكرهوا عليه 

َإذا نيس فأكل ورشب": َ قالعن النبي رة وعن أيب هري َ ِ َ ,
َّفليتم صومه, فإنام أطعمه اهللا وسقاه  .]أخرجه البخاري ومسلم[ "ُ

ّوال فرق بني صوم الفريضة والتطوع يف هذا احلكم, فالنايس يف 
َالتطوع كالنايس يف الفريضة سواء بسواء, غري أن املتطوع أمري نفسه, إن شاء  ّ َّّ ً

َفطر, أما املفرتض إذا نيس, أمسك وإن شاء أ ِ َ ُّيؤمر باإلمساك حال تذكره, فإنه ُ ُ
 .وال قضاء عليه وال كفارة واهللا أعلم
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ًالقيء عمدا −٢ ْ َ ُ. 
َورشط فيه التعمد, أما من غلبه القيء وسبقه دون إرادة منه أو قصد  ٍ ُ ُُّ َ ٌ

 .فال قضاء عليه وال كفارة, وصومه صحيح
ُمن ذرعه": هللا قال رسول ا: قال عن أيب هريرة  َ َْ ُالقيء  ََ

ِوهو صائم فليس عليه قضاء, ومن استقاء فليقض ْ َ أخرجه أمحد, وأبو داود, [ "َ
 .]والرتمذي, وابن خزيمة, وغريهم, وصححه األلباين

 .سبقه, وغلبه بغري قصد منه أو إرادة: ومعنى ذرعه
 :)٣/٢٢٦ ("صحيحه" يف "ابن خزيمة"قال اإلمام احلافظ 

ِاب قضاء الصوم عن املستقيء عمدا, وإسقُباب ذكر إجي" ً اط القضاء ِ
ُعمن يذرعه القيء َُّ َْ". 

 :)١٩٦٠ح/٢/١٧٣ ("سننه"وقال اإلمام الرتمذي يف 
َّ, أن  ُوالعمل عند أهل العلم عىل حديث أيب هريرة عن النبي"

ُالصائم إذا ذرعه القيء فال قضاء َ َُ َ َ ُ عليه, وإذا استقاء عمدا فليقض, وبه يقولِ ْ ً 
 . اهـ", وإسحاقُالشافعي, وسفيان الثوري, وأمحد
ُوقال اإلمام ابن املنذر ًوأمجعوا عىل إبطال صوم من استقاء عمدا ":ُ ْ ََ ِ ِ" 

 .)]١/٢٨٨ ("منار السبيل", و)٤/٥١٤ ("نيل األوطار"[
 



 MVPM

 .خروج دم احليض و النفاس −٣
ٍوذلك يف أي وقت كان من هنار الصيام, ولو قبل غروب الشمس 

ّ دل عليه حديث أيب سعيد اخلدري ّ فإنه ينقض الصيام ويبطله,ٍسري,بوقت ي َْ ُ َّ
 أن النبي َحاضت مل تصل ومل تصم? قلنأليس إذا " : قال ُُ ّ ُ ْ بىل, : َ
 .]أخرجه البخاري ومسلم[ "فذلك من نقصان دينها: َقال

ُومتكث الليايل ":َ قالَّأن النبي : وعن أيب هريرة وابن عمر  ُ
ُ, فهذا نقصان دينهاُفطر يف رمضانُتُال تصيل, و  .]أخرجه مسلم يف صحيحه[ "ُ

َضاء ما أفطرن وذلك بعد رمضانالنُّفساء قُوجيب عىل احلائض و َ ْْ ,
ُسألت : قالت":  الصوم دون الصالة يف حديث معاذةوقد جاء األمر بقضاء ْ

ُعائشة فقلت ُ : ِائض تقيض الصوم وال تقيض الصالة? فقالتُما بال اخل: َ
َأح ُرورية أنت? قلتَ ِ ً َّ ُلست بحرورية ولكني أسأل, : ُِ ٍ ّ ُِ َكان يصيبنا ذلك : قالتَ ُ ُ

ُفنؤمر بقضاء َ ُ الصوم, وال نؤمر بقضاء الصالةُ  .]أخرجه البخاري ومسلم[ "ُ
 :فائدة

ُقوهلا" :ُقال اإلمام النووي ْ ًأحرورية أنت": َ ُ  هو بفتح احلاء "?َ
, وهي قرية بقرب الكوفة,  حروراءاملهملة, وضم الراء األوىل, وهي نسبة إىل

ُة, كان أول اجتامع اخلوارج هو موضع عىل ميلني من الكوف: قال السمعاين َّ
 ِتعاقدوا يف هذه القرية فنُسبوا إليها, فمعنى قول عائشة:  قال اهلروي.به
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 : َإن طائفة من اخلوارج يوجبون عىل احلائض قضاء الصالة الفائتة يف ً َّ
ْف إمجاع املسلمني, وهذا االستفهام الذي استفهمتزمن احليض, وهو خال َ ُه َ

 اهـ " وبئست الطريقة,هذه طريقة احلرورية: َعائشة هو استفهام إنكار, أي
 .)]٣٣٥حديث /٣/١٤٢ ("مسلمصحيح رشح "[

ُاجلامع −٤ َ ِ. 
ُأحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسآئكم ه  :−تعاىل −قال اهللا  ِّْ َ َّ َ ْ ُْ ُِ ِ َِ ِ ُ ََ ِ َ َ َ َّ َّن ُ

َّلباس لكم وأنتم لباس ل ٌَّ َ َ ٌ َِ ِْ ُْ َ َهن علم اهللاُـُ ِ َ َّ َأنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب  ُ َ َُ ْ َ ْ ُْ ُ ُ َُّ َ ََ ْ َ ُ
َّعليكم وعفا عنكم فاآلن بارشوهن ُ َ َ َ َ َُ ِ َ َ ْ ْ ُْ َُ َوابتغوا ما كتب اهللا َ ْ ََ ََ َ ْ ْلكم ُ ُ َ ]١٨٧:البقرة[. 

َتبني فيام مىض معنى الرفثوقد  َّ َّوأنه, ّ لق عىل اجلامع وغريه, ُ يطَ
ٌعىل اجلامع يف هذه اآلية متعنيوإيقاعه  ّ.  

ه بعد أن كان ـَ يف ليل رمضان, وأذن هلم في−تعاىل –ّوملا أباحه اهللا 
َحمظورا, وخص الليل ومل يذكر النهار, دل ذلك عىل أن النهار بقي عىل  َّ ًَ َّ َ َّ َ

ُحظر اجلامع فيه : حكمه وهو  ْ َ. 
َّالعالقال   :  م اجلوزيةّمة ابن قيَ

ٌدال عىل أن اجلامع مفطر ُوالقرآن " ُِّ ََّ ُ ال يعرف فيه ,كاألكل والرشبٌّ
 )]٢/٥٧ ("زاد املعاد"[ اهـ "ٌخالف
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ٌبينَام نحن جلوس عند النبي : َ قالوعن أيب هريرة  ْ َ إذ جاءه ْ
َهلكت, قال! َيا رسول اهللا: َ فقالٌرجل ُ َمالك ?": ْ ُوقعت عىل امرأيت:  قال "َ ْ َ 

ُهل جتد رقبة تعتقها": وأنا صائم, فقال رسول اهللا  ًِ ْ ُ : قال.  ال: قال"?ُ
ُفهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ?" ْ َ َهل جتد إطعام ": َفقال. ال:  قال"َ ُ

ًستني مسكينا? ُّفبينا نحن عىل ذلك, أيت النبي , َال, فمكث النبي :  قال"َ َ ُِ ُ
 بعرق فيه متر ٌ ْ ََ ٍ َ ُ والعرق ا−ِ َ ُملكتلَ َ ْ ُأين السائل?":  قال−ِ : َأنا, قال: َ فقال"َ

ِعىل أفقر منّي يا رسول اهللا: ُ, فقال الرجل"ُخذ هذا فتصدق به" ? فو اهللا ما َ
َبني البتيها  ْ ّ يريد احلرتني –ََ ُّ أهل بيت أفقر من أهل بيتي, فضحك النبي –ُ ُْ َ ٍ ُ 

َحتى بدت أنيابه ثم قال َأطعمه أهلك": َ ُ ْ  .]بخاري ومسلمأخرجه ال[ "ِ
ُاملكتل"و َ ْ ُ, بكرس امليم, هو الزبيل الكبري, قي"ِ ُإنه يسع مخسة عرش : َلَّ ََ

ًا, كأن فيه كتال من التمر, أيصاع ُ ًقطعا جمتمعة: ً  .])٤/١٥٠ ("النهاية"[ ً
َّاحلرتان, وامل:  أي"ما بني البتيها": وقوله ُدينة بني حرتني, واحلرةَ ََّ َ َّ َ :

ُاألرض امللبسة حج َّ َ  للنووي "رشح صحيح مسلم" كذا يف ,ًارة سوداُ
)٤/٤٤٧.( 

ُقلت  :ويف هذا احلديث من الفقه واألحكام الرشعية ما ييل: ُ
ُ من جامع أهله يف هنار رمضانُ وجوب الكفارة عىل:ًأوال ََ , وهي عىل َ

َعتق رقبة, فمن مل جيد: ًالرتتيب وجوبا, ال عىل التخيري  ام ـستطيع فصي أو مل ي,ُ
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ًمل يستطيع فإطعام ستني مسكيناتابعني, فمن شهرين مت ُ. 
ٌ, بل واجب فيهام التتابع, ُال جيوز تفريق الشهرين يف الصوم :ًثانيا

 ."ُفهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني?": ٌوذلك رصيح يف قوله 
ّ جتب الكفارة عىل الرجل دون املرأة, وهذا هو الراجح ; ألن :ًثالثا ُ ُ

 يف حقها ًها للرجل دون املرأة, ومل يذكر النبي اخلطاب إنام كان متوج
  .ُتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوزوًشيئا, 

َوهذا هو قول احلسن, وأمحد, واألوزاعي, وأ صح الروايتني عن ُ
  .الشافعي

ِوذهب مالك, وأبو حنيفة, وأبوثور, وابن املنذر, إىل وجوب  ٍُ ُ ْ َ َ ُ
ن باجلامع, فوجبت الكفارة يف حقها الكفارة عليها; ألهنا هتكت صوم رمضا

 )]٤/٥٢٦ ("نيل األوطار", و)٣/٥٨ ("املغني": انظر [.كالرجل
ً جيب عىل من مل يستطع الصوم أن يطعم ستني مسكينا, وهو :ًرابعا ُ ُ

ُعىل العدد يراد به حقيقته ومعناه − يف اآلية −ٌّنص  َ خالفا ملن تأول ذلك بأن ,ُ ّ ً
ً, فال يرشع أن يطعم مسكينا واحدا ستني ًمسكيناُإطعام طعام ستني : املراد  ً

ًيوما, كام ال يرشع أن يطعم ثالثني مسكينا مرتني ً. 
كام ال جيوز تقدير قيمة الطعام باملال وإعطائه ملسكني واحد أو أكثر 

 .دون الستني
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ًويتحقق اإلطعام بأن يصنع طعاما ويدعوهم مجيعا أو أشتاتا, أو أن  ً ً
 . بيوهتميرسل الطعام إليهم يف

َّ تسقط الكفارة عمن مل يستطع أداءها, بدليل أن النبي :ًخامسا َُ َّْ ْ َ ُ 
َأذن ملن جامع زوجته يف هنار رمضان أن يطعم أهله مما تصدق عليه ِّ ُُ  كي  بهُ

ُّجيعله كفارة, والكفارة ال ترصف عىل النفس والعيال, ومل يبني النبي  ُ ُُ ُ ً 
ِثبوهتا يف ذمته إىل حني يساره, و ُهو أحد قويل الشافعي وجزم به عيسى بن ّ

ُّ واجلمهور عىل خالفه, واحلق  ورجحه ابن خزيمة,دينار من املالكية, َ
 "فتح الباري", و)٤/٥٢٧( للشوكاين "األوطارنيل "انظر [ .− واهللا أعلم−سقوطها

 )]٣/١٨٤( البن دقيق العيد "إحكام األحكام", و)٤/٢٤٤(البن حجر 
ُقال اإلمام احلافظ ا  :)٣/٢٢٠ ("صحيحه"بن خزيمة يف َ

ُباب الدليل عىل أن املجامع يف رمضان إذا ملك ما يطعم ستني " َ ُِ ُ
 ثم ساق. اهـ"ًمسكينا, ومل يملك معه قوت نفسه وعياله مل جتب عليه الكفارة

 .بإسناده حديث أيب هريرة السابق و اقترص عىل موضع الشاهد فيه
َّومما يؤيد سقوط الكفارة عمن: ُقلت َ َّ أن الرشع قد – مل يستطع أداءها ّ

َجعل القدرة مناط التكليف, فال تكليف مع العجز,  ُ َال : كام قال سبحانهَ
ُيكلف اهللاُ َِّ َنفسا إال وسعها ُ َ ُْ َّ ِ ً ْ َ ]٢٨٣:البقرة[. 
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ً من مل جيد الكفارة, يؤمر بصيام يوم قضاء مكان اليوم الذي :ًسادسا ُ ٍَ ُ ْ
 .أفطره بسبب اجلامع
 وقد وقع بأهله يف صٌجاء رجل إىل النبي ": رة عن أيب هري

ِفصم يوما واستغفر اهللا":   فذكر احلديث, ويف آخره قال"رمضان ِ ْ َ ً ْ ُ". 
 .]أخرجه أبو داود, وابن ماجه, وابن خزيمة, وصححه األلباين[

ُّ قول الرجل :ًسابعا ُهلكت"ُ ْ َ ِ فيه إشارة إىل كونه متعمدا, وكون "َ ْ ً ٌ
ّفعله معصية, وإال ِ ً ُ ملا عرب عنه باهلالك وهو نتيجته, ويف رواية عائشة ِ َ َّ َ ََ :

َّأن رجال أتى النبي " ً ََّإنه احرتق, قال: َ, فقال َمالك?": َ َ ُأصبت :  قال"َ ْ
َأهيل يف رمضان, فأيت بمكتل يدعى العرق فقال  َ َ ُ ٍَ َ ْ . َأنا: قال"?ُأين املحرتق": ُ

ْتصدق هبذا": قال  .]أخرجه البخاري ومسلم[ "َّ
ُقال اإلمام احلافظ ابن حجر ُ : 

ّاستدل " ٌاالحرتاق جمازَ اهلالك وَّ; ألنًه كان عامداَّ عىل أنبهُ  عن َ
َكأنه جعل املتوقع كالواقعالعصيان املؤدي إىل ذلك, ف َّ   اهـ "...َ

 .]١٩٣٦ح/٤/٢٣٥ ("فتح الباري"[
ُوكأنه ملا اعتقد أن مرتكب اإلثم يعذب بال":ً أيضا وقال ُ ََّ َِّ ِ نار, َ

: َ هذا الوصف فقالَأطلق عىل نفسه أنه احرتق لذلك, وقد أثبت النبي 
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ُأين املحرتق" َّرص عىل ذلك, الستحق ذلك  إشارة إىل أنه لو أ"?َ َّ .  اهـ" ...َ
 ]١٩٣٥ح/٤/٢٣٢ ("فتح الباري"[

ُحكم اال ْ  :ستمناء يف هنار رمضانُ
ُ سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته, أاالستمناء ُ َ َ ُّو ضمها إليه, أو ًَ َ

ُكان باليد فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء  عند مجهور أهل العلم, ُ
إن كان اإليالج من غري إنزال يفطر, فاإلنزال : , قالواإحلاقه باجلامع: ودليلهم

 .ًمن غري إيالج بنوع شهوة أوىل أن يكون مفطرا
كل عمل " :عن رب العزة يف احلديث القديس واستدلوا بقوله 

بن آدم يضاعف احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف قال اهللا تعاىل إال ا
 ]رواه مسلم[ "الصوم فإنه يل وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجيل

وذهب آخرون من أهل العلم, منهم ابن حزم, ومال إليه الشوكاين, 
ُفطر; ُ االستمناء بكل صوره ال يَّأنإىل   ونرصه األلباين,ورجحه الصنعاين, ّ

ًلعدم قيام الدليل عليه, وعمال باألصل وهو عدم الفطر, واستصحابا للرباءة  ِ ُ ً
 .ّن إحلاقه باجلامع إحلاق مع الفارق, فال قضاء فيه وال كفارةأواألصلية, 

ومن االحتياط أن ال يبارش هذا وينبغي للمسلم أن حيتاط لعبادته, 
ّالفعل; خصوصا أن أكثر أهل العلم عىل أن االس تمناء ناقض للصيام, واهللا ً

 .املوفق
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ّير أكثر أهل العلم أن استمناء الرجل بفعل نفسه, بيده أو  :تنبيه
 :, وهو احلق وعليه أدلة منهاّبأية وسيلة أخر, حمرم

َوالذين هم لفروجهم حافظون, إال عىل أزواجهم أو ما : قوله تعاىل ْ ْ ُ ْْ َ َ َ ُ َ َِ ِِ ِْ َ َ َّ ِ َ ُ ِ ِ ُِ َّ
ُملكت أيامهن ْ َُ َ َ ْ َ َم فإهنم غري ملومنيَ ِ ُ َ ْ ْ ُ ُْ َ َّ ِ َ, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادونَ ُ َ ُ ْ َ ْْ َ َُ َ ََ َِ ُِ َ ََ َ ِ 

 . اآليةيفهم منفاملستمني من العادين كام . ]٧−٥: املؤمنون[
 ;من استطاع منكم الباءة فليتزوج! يا معرش الشباب" :وقوله 

 فإنه له ;يه بالصوم و من مل يستطع فعل,أحصن للفرج, وفإنه أغض للبرص
فأرشدهم إىل الصوم عند العجز عن الزواج, . ]أخرجه البخاري ومسلم[ "وجاء

 .ومل يرشدهم إىل االستمناء
 ):٤١٨( ص"متام املنة" يف قال الشيخ األلباين 

َّوأما نحن, فنر أن احلق مع الذين حرموه, مستدلني بقوله تعاىل" َ ُ َّْ َّ َ :
ِوالذين هم لفروج ُ ُْ ِ ُِ َ ْهم حافظون, إال عىل أزواجهم أو ما ملكت أيامهنم فإهنم ََّ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َّْ ُ ْ َ َ َِ َِ َ َ َْ َْ َ ِ ِِ َ َّ َ ُ ِ

َغري ملومني, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ُ َ ُ ْ َ ْْ َ َ ُُ َ َ َ َْ َ َِ ِ ُِ َ ََ َ ِ َ ُ.  ُوال نقول بجوازه
َّ إذا استعمل الطب النبوي, وهو قوله لَّإالملن خاف الوقوع يف الزنا,  َّ َ لشباب ِ

ِث املعروف اآلمر هلم بالزواجيف احلدي ِطع فعليه بالصوم فإنه له فمن مل يست": ِ
ٌوجاء ُ ولذلك فإننا ننكر أشد اإلنكار عىل الذين يفتون الشباب بجوازه ."ِ َّ ُ

ُخشية الزنا, دون أن يأمروهم هبذا الطب النبوي الكريم  .اهـ "ّ
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flæbšß‰@ŽõbšÓ@ @
ٍرشعي كمرض أو سفرُجيب عىل من أفطر يف رمضان لعذر  ٍ  أو − ,ّ

َ, أن يقيض عدة ما أفطر بعد رمضان, لقوله − نفاسالٍيض أو احل املرأة بسبب َ
َفمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أيام أخر: تعاىل  َّ ِّ َ َّ ََ َُّ َ ٍَ ْ َ ٌْ َِ َِ ٍَ َِ َ ً ُ َ ]١٨٤:البقرة[. 

الت عائشة  بقضاء الصوم للحائض, قُ      ويف حديث معاذة السابق األمر
 :"ُكان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضا ُء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالةُ ُ" 

 .]أخرجه البخاري ومسلم[
ُهل جيب القضاء عىل ا  ?لفور بعد رمضانُ
ُفيه خالف, ومذهب ا اخللف عىل ُألئمة األربعة, ومجاهري السلف وٌ
ُأنه ال جيب فورا, و إنام جيب ً وجوبا موسعا يف كل السنة, أيً أنه عىل : ًّ

ُال جيوز تأخري القضاء عن شعبان اآليت; : اخي ال عىل الفور, لكنّهم قالواالرت
ّألنه يؤخره إىل زمن ال يقبله وهو رمضان اآليت, فصار كمن أخره إىل املوت ُّ ٍ ُ. 

 ])٤/٤٧٦( للنووي "رشح صحيح مسلم" :انظر[
َّكان يكون عيل ":  قالتواستدلوا لذلك بحديث عائشة  ُ

ُ الشغل من رسول اهللا ;ُ رمضان, فام أستطيع أن أقضيه إال يف شعبانُالصوم من ُّ
, أو برسول اهللا " ]رواه البخاري ومسلم[.  
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ُ كانت إحدانا لتفطر يف زْإن": ويف رواية هلا ُ , فام تقدر مان رسول اهللاِ
 ."َ حتى يأيت شعبانُعىل أن تقضيه مع رسول اهللا 

أوجبوا القضاء عىل , وحزموخالف يف ذلك داود الظاهري, وابن 
ْالفور, وذلك يف أول أيام شوال بعد العيد ُّواحلديث يرد ":  قال النووي.َ

 .])٤/٤٧٦ (رشح صحيح مسلم[ "عليهم 
ُقلت ْوسارعوا إىل مغفرة من ربكم: − تعاىل−استدلوا بقوله : ُ َّ ِّ َ َ َُ ِّْ ُ ٍَ ِ َ ِ ْ ِ ] آل

ُونحوها من اآليات التي تأمر باملب ]١٣٣: عمران ادرة إىل العمل قبل حلول ُ
َاألجل َ. 

َ, غري أنه فصل بني من أخر "نيل األوطار" يف َومال الشوكاين إليه ّْ َ ََ َ َّ َُ َ ّ
َّالقضاء لعذر, ومن أخره لغري عذر, فقيد جواز التأخري بالع ُّ َ  .ّذر املسوغ لهٍ

ُقلت ُيؤيده قوهلا: ُ ّ  :"فهي معذورة لعدم "ُفام أستطيع 
ًديث عائشة أهنا كانت تقدر أن تقضيه فورا, بل فيه ليس يف حف, االستطاعة ُ

ُبأهنا لو استطاعت ملا أخرتهعكس ذلك,  ْ ّ ُولذلك قال الزين ابن املنري ; َ ِّ َ: 
وظاهر صنيع عائشة يقتيض إيثار املبادرة إىل القضاء, لوال ما منعها "

ُمن الشغل, فيشعر بأن من كان بغري عذر ال ينبغي له التأخري َّ ُ ر متام وانظ ."ُ
 )٤٢٣−٤٢١(ص   ففيه بحث نفيساملنة لأللباين
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َهل جيب التتابع يف القضاء قياسا عىل األداء? ً ُ ُ 
ْال جيب, فإن فرق عدة ما عليه جاز, و إن تابعه كان أفضل وأوىل,  ُ َ َ ُِ َ ّ ِ َ َ َّْ

ٌفهو خمري واألمر واسع ُ ٌَّ. 
َ بأس به أن يفرق لقوله تعاىلال": قال عن ابن عباس  ّ ُ َ :ِفع ٌدة َ َّ

َمن أيام أخر َّ َِّ ُ ٍَ ْ" ] ًأورده البخاري معلقا, ووصله عبد الرزاق يف مصنفه, والدارقطني يف
 )]١/٤٥٨  لأللباين"خمترص صحيح البخاري", وانظر سننه بسند صحيح

َيواتره إن شاء":  قالوعن أيب هريرة  رواه الدارقطني وصححه [ "ُ
 )]٤/٩٥ ("اإلرواء"األلباين يف 

ُهل يرشع  ًضاء ملن أفطر يف رمضان متعمداالقُ َ ُ? 
ًالصواب عدم مرشوعية القضاء ملن أفطر يف رمضان متعمدا, َ  وإنام ُ

أصحاب األعذار; ألن املتعمد أخرج العبادة عن وقتها ومل يقم هبا يف يقضيه 
ًالوقت الذي حدده الرشع, كمن اخرج الصالة عن وقتها متعمدا فإنه ال 

 الصادقة برشوطها املعروفة عند ُ جيب عليه التوبةوإنام, يرشع يف حقه القضاء
ْ واالستغفار من هذا اجلرم العظيم, أهل العلم, َواملبادرة إىل العمل الصالحُ َ 

ً أبواب اخلري ومكفرات اخلطايا كثرية جداَّفإن ُّوليس يف الرشع ما يدل عىل . ٌّ َ َ
 .ُوجوب قضاءه, وإحلاقه باملعذور ليس بظاهر
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ومذهب , "االختيارات"ّسالم ابن تيمية, يف وهو اختيار شيخ اإل
ّابن حزم, ورواه عن أيب بكر الصديق, وعمر بن اخلطاب, وعيل بن أيب  ّ

 ).١٨٥−٦/١٨٠ ("املحىل"فراجع , طالب, وابن مسعود وأيب هريرة
ويستثنى من هذا احلكم املجامع يف هنار رمضان, فإنه صح عن النبي 

وقد سبق بيانهلكفارة عند العجز عن ا أنه أمره بالقضاء ,. 
ُحكم من مات وعليه صوم, أيصوم عنه وليه? ُّ ُ ٌ َُ 

ْمن مات وعليه صيام ": قال رسول اهللا : قالت عن عائشة  َ
ُصام عنه وليه َُّ  .]رواه البخاري ومسلم ["َ

ّ أعني جواز صيام الفرض عن امليت من −وقد قال بظاهر احلديث,  َ
ّقبل وليه َ َِ , آخذين بإطالق احلديث دون تقييد له بنذر ٍ الشافعية, وابن حزم−ِ
 .أو غريه

ُال يرشع أن يصام عن امليت إال النذر: ُوأما احلنابلة فقالوا ُ ُّوهو احلق . ُ
َّوبه رصحت بعض األحاديث , أعدل األقوال يف املسألة وأوسطها وهو ,َ

 .وأمجعها بني خمتلف األدلة
َ امرأة ركبت البحرَّ أنٍ      عن ابن عباس   ْفنذرت, ً ََ َ ِ إن اهللاُ تبارك و تعاىل َ ِ

, فلم تصم حتى ماتت, فجاءت Qًأنجاها أن تصوم شهرا, فأنجاها اهللا 
ُا أختها أو ابنتهاَّإم[قرابة هلا  ُ َ فذكرت ذلك له فقال إىل النبي ] ُ ْ َ : 
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ُأرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه? قالت [ " ٌ ََ َُ ْ ُّفدين اهللا أحق: نعم, قال: َْ ُ ْ َ 
ّعن أمك[ِاقض ]  ُأن يقىض             .]أخرجه البخاري ومسلم, و ما بني املعقوفني ملسلم[ "]ُ

ّقال اإلمام ابن قيم اجلوزية  ُ:" وقد اختلف أهل العلم فيمن مات
ُوعليه صوم, هل يقىض عنه? عىل ثالثة أقوال ٌ: 

ٍال يقىض عنه بحال, ال يف النذر وال يف الواجب األصيل, : أحدها ُ
 .ُهذا ظاهر مذهب الشافعي ومذهب مالك وأيب حنيفة وأصحابهو

ْأنه يصام عنه فيهام, وهذا قول أيب ثور, وأحد قويل الشافعي: الثاين ْ َُ. 
ُأنه يصام عنه النذر دون الفرض األصيل, وهذا مذهب أمحد : الثالث

ِاملنصوص عنْه وقول أيب عبيد, والليث بن سعد, وهو املنصوص عن ابن  ْ ُُ َ
  .عباس

ُسئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر, " ُرو األثرم عنه أنه
ُأما رمضان فليطعم عنه, وأما النذر فيصام: َوعليه صوم رمضان? قال ُ ُ  وهذا "ُ

ُأعدل األقوال, وعليه يدل كالم الصحابة, وهبذا يزول اإلشكال ُ ُّ ُُ. 
َوتعليل حديث ابن عباس أنه قال ٌال يصوم أحد عن أحد": ُ ُ ويطعم ,ُ ُ

َّأما النذر فيصام عنه, كام رصح به ّهذا إنام هو يف الفرض األصيل, و فإن "عنه ّ ُُ
َابن عباس, وال معارضة بني فت ُّروي عنه يف قصة ـه وهذا هو املـُواه وروايتـُ
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َوم رمضان وصوم النذر, فرق بينهام, فأفتى باإلطعام يف ـات وعليه صـمن م ََّ
َء يف هذا مما يوجب تعليل حديثه?رمضان, و بالصوم عنه يف النذر, فأي يش ُ ٍ 

أنه : ُوما روي  عن عائشة من إفتائها يف التي ماتت وعليها الصوم
ُيطعم عنها, إنام هو يف الفرض ال يف النفل; ألن الثابت عن عائشة فيمن مات 

, املنقول عنها ُطعم عنه يف قضاء رمضان وال يصامُأنه ي: وعليه صيام رمضان
َس سواء; فال تعارض بني رأهيا ورويتهاكاملنقول عن ابن عبا ُ ً. 

ُوهبذا يظهر اتفاق الروايات يف هذا الباب, وموافقة فتاو الصحابة  ُ َ
ًهلا, وهو مقتىض الدليل والقياس; ألن النذر ليس واجبا بأصل الرشع, وإنام 
ُأوجبه العبد عىل نفسه, فصار بمنزلة الدين الذي استدانه, وهلذا شبهه النب َّ ُ َْ َّ ي ُ

ْالدين يف حديث ابن عباس, ب ُ والدين .ٍ عنه فيه أنه كان صوم نذرواملسئولَّ ْ َّ
ًتدخله النيابة, وأما الصوم الذي فرضه اهللا عليه ابتداء فهو أحد أركان 
ٍاإلسالم, فال يدخله النيابة بحال, كام ال يدخل الصالة والشهادتني, فإن 

ُبودية التي خلق هلا, وأمر ُاملقصود منها طاعة العبد بنفسه, وقيامه بحق الع ُ
ُهبا, وهذا أمر ال يؤديه عنه غريه, كام ال يسلم عنه غريه, وال يصىل عنه غريه,  ُ ُ ٌ
َوهكذا من ترك احلج عمدا مع القدرة عليه حتى مات, أو ترك الزكاة فلم  ًَ
َخيرجها حتى مات, فإن مقتىض الدليل وقواعد الرشع, أن فعلهام عنه بعد  َّ

ُاملوت ال يربئ َ ذمته, وال يقبل منه, واحلق أحق أن يتبعُ َ ُ ُّ ُّ ُّ ُ ُوهذا يبني أن   ....ّ ّ ُ
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ُالصحابة أفقه اخللق, وأعمقهم علام, وأعرفهم بأرسار الرشع ومقاصده  َْ َْ ًُ ُ َِ ْ َ
ِوحكمه,  "عون املعبود" بحاشية "سنن الهتذيب "[اهـ  " وباهللا التوفيقَِ

 ]٢٣٩٨و٢٣٩٧ح/٧/٢٧
ُقلت ُوعليه فال يصام عن: ُ ُمليت إال النذر, للتفصيل املات اُ ِ ع الدقيق ّ
ُالذي فصله  َّ ُ, ولكن جيوز للويل, بل يندب له أن يطعم  ابن قيم َّالعالمةَ ُ ُ ّ

 ًمكان كل يوم من الفرض الذي مل يصمه امليت مسكينا, وبه جاءت فتاو ُ ّ ُ ُ َْ ٍ
  مع أهنام راويا األحاديث املشعرة بإطالق مرشوعيةعائشة وابن عباس 

 .صيام عن امليت يف الفرض وغريه, واهللا أعلمال
ّأن امرأة جاءهتا تسأهلا عن أمها التي ماتت ": عن عائشة  ُ َْ َ ً َّ

ّ, بل تصدقي عنها ال: قالتِأقضيه عنها? : وعليها من رمضان, فقالت لعائشة
ٍمكان كل يوم نصف صاع عىل كل مسكني َ   وابن حزم يف املحىل, الطحاوي,رواه[ "ٍ

 .]وسنده صحيح
ُإذا مرض الرجل يف رمضان, ثم مات ":  قالوعن ابن عباس

ُومل يصم, أطعم عنه ومل يكن عليه قضاء, وإن كان عليه نذر قىض عنه وليه ُُّ َ َُ" 
 . واهللا أعلم.] وصححه األلباينأخرجه أبو داود,[
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  كتبه
  أبو عبد الرمحن رائد بن عبد اجلبار املهداوي

 mehdawi1427@hotmail.com: الربيد اإللكرتو�يرام اهلل، 

    م٢٠١٠/ آب/ ٠١: املوافقهـ ١٤٣١ شعبان ٢٠ اإلثننيكان الفراغ منه ليلة
  هـ ١٤٣٢/شعبان/٠٩ومتت مراجعته للطبعة الثا�ية ليلة اإلثنني 

  م٢٠١١/متوز/١٠ :وفق
  واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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  املوضوعاتفهرس 
 ٣.................. ................................................ مقدمة
 ٥......... .................شهر رمضان والرتغيب يف صيامه وقيامه فضل 

 ٨........... .............من إفطار يشء من رمضان من غري عذر الرتهيب 
 ٩... ........................................................الصوم كان أر

 ٩.. ............................................................ النية :ًأوال
 ١٢.. ...................ىل خطأ االكتفاء بنية واحدة من أول الشهر ع: ٌتنبيه
 ١٢ ......ع الفجر إىل غروب الشمس  اإلمساك عن املفطرات من طلو:ًثانيا

 ١٥..... ........................................جيب عليهم الصوم الذين 
 ١٦.. ........................................................الصبي صوم 
 ١٩.. .....................................جيوز هلم الفطر يف رمضان الذين 

ُيرخص: ُالقسم األول   ١٩..  ............. هلم يف الفطر و جتب عليهم الفديةُّ
 ٢٢ ............................................................الفدية قدر 

 ٢٣..... .......................................فطر احلامل واملرضع حكم 
 ٢٤ ..... ....., وجيب عليهم القضاءمن يرخص هلم يف الفطر: القسم الثاين 

 ٣٠ ...................................................الصوم وسننه آداب 
 ٣٠. ........... ..............., تعريفه, وفضله, وبم يتحققحورَّ الس:ًأوال
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 ٣١ .......... ........... ...................................حورَّالسوقت 
 ٣٦..... ..........................................َّيف تأخري السحور السنة 

َحكم من أكل أو رشب أو ج ُ ْ ًامع ظانا عـدم طلـوع الفجـرُ َ  غـروب ً ظانـا أو,َ
 ٣٧........... ................ ...................................الشمس

 ٣٩.................... ................................ تعجيل الفطر :ًثانيا
َفطر عىل رطبات قبل الصالة ال :ًالثاث ُْ ُ ِ........................ ...........٤٢ 
 ٤٢.. ............................................. الدعاء عند الفطر :ًابعار
ُاإلنفاق, وبذل اخلري, ومدارسة القرآنُاجلود و :ًامساخ ْ َُ.... ........ .....٤٢ 
ًاالجتهاد يف العبادة, وخصوصا يف العرش األواخر :ًادساس ُ..... .... ....٤٣ 
ّاجتناب اللغو والرفث :ًابعاس   وغريهـا مـن آفـات,الـزور والكـذب وقول ,ُ

 ٤٣............ ......... .................................اللسان ومعاصيه
 ٤٦............. ....... ...................ام الصائمُالرتغيب يف إطع :ًامناث

 ٤٧..... ..................................................الصيام مباحات 
ُّاالغتسال وصب املاء عىل الرأس والبدن َ ُ............... ..... ...........٤٧ 

 ٤٧.... .................. ..........................ُ االستنشاقُاملضمضة و
ُاالكتحال, والقطرة َ ْ َ ونحوها مما يدخل العني,ُ ْ َ َ ُُ ُ ْ........ . .................٤٨ 

ُالسواك والطيب واالدهان ِّّ ُ ّ................ ................ ............٤٩ 
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ِاحلجامة للصائم ُ.............................. ................. .......٥٠ 
ُالقبلة, واملبارشة َ َ ُ ُ َُ ْ ................................................... ...٥١ 

ُذوق  ٥٦...................... ..................... ............... الطعامَْ
ُابتالع الريق للصائم ونحوه مما ال يمكن التحرز منه ُّ ُ ُ............... ......٥٧ 

ّاحلقن غري املغذية ُ ُ................................... ....... ...........٥٧ 
ُمبطالت الصيام ُ..................................... ..... ............٥٨ 

ًاألكل والرشب متعمدا ُ ُ ْ.......................... ........... ..........٥٨ 
ًالقيء عمدا ْ َُ........................................... ..... ...........٥٩ 

 ٦٠......... ... ...............................خروج دم احليض و النفاس
 ٦٠..... .......................... .!)أحرورية أنت?( يف معنى قوهلا :فائدة
ُاجلامع َ ِ ........................................................... ......٦١ 

ُحكم اال ْ  ٦٦.................. ......... .............ستمناء يف هنار رمضانُ
 ٦٨.......... ...............................................رمضان قضاء 

 ٦٨.... ..........................جيب القضاء عىل الفور بعد رمضان? هل 
َهل جيب التتابع يف القضاء قياسا عىل األداء? ً ُ ُ........ ....... ............٧٠ 

ُهل يرشع  ًضاء ملن أفطر يف رمضان متعمداالقُ َ ُ? ............ .............٧٠ 
ُحكم من مات وعليه صوم, أيصوم عنه وليه? ّ ُُ ٌ َُ................. .. ......٧١ 
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 اهلل حبمدِ متَّ


